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Tilstedeværende:
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(Jonas Sivertsen, Simon Søgaard)
Martin fraværende pga sygdom.

Mødet er begyndt 19:30

1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Mikkel
Referent: Oskar

2. Godkendelse af dagsorden

Cthulhu – tilføjes under 3b

Punkt tilføjet: Visionen

3. Status
A) Faste arrangementer

- Live-Lørdag, afrunding

LL lukker ned indtil, der vil være en ny arrangørgruppe til at tage over eller nye arrangører, som vil hjælpe de gamle arrangører med at stable noget nyt på benene.

- TT

Deltagerantallet er faldet drastisk (i øjeblikket mellem 8 og 11). Vi har besluttet, at det vil stoppe efter august, hvis deltagerantallet ikke stiger eller, hvis arrangørerne når at
blive trætte af det inden.

3b Kommende arrangementer

- Bakkentur

Der er lidt over 10 deltagere. Nogle følges ad i toget, andre kører derud for sig selv. Der bliver taget nogle kamera med.

- Hygge søndag

Budgettet er godkendt og vil blive sat op på hjemmesiden. Der regnes med at være lidt over 20 deltagere. Alle forberedelser er klar bort set fra en smule indkøb, som mangler.

- Forum '08

Det er desværre kun stort set folk fra bestyrelsen i R/R som har tilmeldt sig Forum ’08. Vi håber, der er flere, som tilmelder sig inden arrangementet.

- Cthulhu

Der er utilfredshed med budgettet, som dog alligevel skal laves om, da arrangementet er ændret fra en kampagne til et scenarie.

4. Event

Der er en gruppe af folk, som ønsker at hjælpe til events, men enten har de ikke tid, når der skal holdes event, ellers melder de afbud meget senere end acceptabelt.
Eventgruppen vil derfor blive opløst. I tilfælde af at der alligevel bliver søgt efter et event, vil vi søge efter nogle ansvarlige til det på forummet med en uges frist til
tilmeldingen. Hvis der ikke er nok deltagere til denne frist, vil det aflyses.

5. Lager

Grundet manglende styr på lageret, vil vi lukke for udlån. De udlån som allerede er bookede, vil selvfølgelig udlånes som lovet. Der vil laves en ny gruppe til at overtage
ansvaret. De vil alle blive oplært i, hvordan lageret ønskes håndteret.

Til Hygge Søndag den 4. maj vil der ryddes op på så meget af lageret som muligt. Mikkel Lund vil stå for denne oprydning.

6. Eventuelt

Udvalg



Alle udvalg skal motiveres.

Samarbejde

Ulvsborgens Venner ønsker, at samarbejde med R/R. Dog, da vi har haft dårlige erfaringer med dem, er vi endnu i tvivl om dette.

7. Visionen

Visionen reskrives på forummet og sendes ud derfra.


