
Tirsdag d. 28. september 2004 kl 19:00 til 20:00 - til TT
Til stede: Pierre, Dan, Paw, Poul, Jørgen(kom senere). Referant: Poul.

1. Godkendelse af referater og dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Forældreaften i oktober

Jørgen informerer Stine og Eli om forældreaften.
Ønske om forældreaften for medlemmer og ikke medlemmer i januar ved Gorr Con.
Forsøg med lidt PR af få flere til at deltag.

3. Kontingent i andet halvår

Spørgsmålet om man skulle kunne slippe med halvt kontingent hvis men f.eks. melder sig til foreningen senere på året, det blev besluttet at der altid ville være fuldt
kontingent også selv om man meldte sig ind d. 31/12.

4. Evnebank - hvem kan hvad, og vil de gøre det for foreningen?
Poul mangler at lave dette færdig.

5. Arrangementer
Oprydningsdag: Eks. 20 stk. fra R-R og 20 stk. fra Dansk Naturfrednings foreningen, Pierre kigger på sagen.
Introaften for ikke medlemmer.

6. Orientering om arrangementer
Røverbaronen
Pierre: Nybegynder hold til LL, har kørt det engang med godt respons.
Mikkel: Laver tilsvarende hold med militsen.

7. Evaluering af arrangemeter
Fåredag: Dan citat "Var en hyggelig nok dag"
Gorr Con: Pedellen var meget utilfreds omkring nogle problemer med oprydning, Eli snakkede med ham og fik ham overtalt til at vi kunne fortsætte med at komme der ude.
Lars og Mikkel trækker sig fra Gorr Con. Nye arrangør af Gorr Con er: Maria (forkvinde), Dan (Kasser), Lars (fars), Ian
Forslag, ved næste Gorr Con skal Eli være med når der bookes lokaler hos pedellen så vi viser at der er styr på tingene.
Kamp Torsdag: Var ikke mange sidste gang, men der håb om flere næste gang. Mulighed for af skaffe folk til TT.

8. Nyt fra poster
Formand: Søger lokal støtte til vores toilet.
Næstformand: T-shirt, kan ikke lave "tynde streger".
Pierre kender måske nogen som kan.

9. Nyt fra udvalg
LL-udvalg:
Stor succes med toilet til LL.
Pierre og Mikkel laver begge hold for nybegynder.
Ros fra Kasper Sjøgren (en af de gamle gutter), Dan "god kritik".
TV2ØST kom og filmede lidt, ved ikke hvornår det vil blive sendt.
Regeludvalg:
Pierre laver indlæg i Debatten.
Det er spillernes ansvar at læse og lære reglerne, ikke regludvalget.

10. Åbent punkt

Markedet til LL
Bortset fra logistik var markedet i august en succes.

Tænk over om arrangør skal betale til eget arrangement. Hvornår og hvem, McD "gavekort"


