
Bestyrelsesmøde d 2 november 2004 kl 19.00

1. Godkendelse af referat og dagsorden
-Langt men okay.

2. Forældreaften i oktober - evaluering
-Der kom 8. Det er for lidt, men en stigning på 400 %!! Alt gik fint. Vi vil holde et hvert halve år.

3. Forældreaften i januar - god idé? hvem vil være ansvarlig?
- Jørgen vil gerne være ansvarlig.

4. Udkast til retningslinier for sommerture
-Grundideen er, at børnene kender de voksne og ved hvor de er. Retningslinier diskuteres. Til scenarier skal arrangørerne have en tidsplan klar, så man ved hvem der er
hvornår. Skal skrives mere klart/direkte. Skal der være et max antal forældre? Der skal tilrettelægges en vagtplan i sammarbejde med forældrerne.
Hænger meget sammen med punkt 7

5. Web-afstemning om sommerture
- Kom ind og stem!! Vi skal se hvilken tur, der er vigtigst for medlemmerne. Der er flest der kan stemme på juniorturen, men der er flere seniorer der er aktive på nettet. Man
kan stemme 10 gange per IP-nummer.

6. Krav om førstehjælpsbevis i arrangørgrupper? (Evnt. tilbyde et R/R-betalt bevisgivende kursus til hver arrangørgruppe)
-Søren har snakket med Falck. Et kursus for 12 koster 15.000. Der skal være en i hver arrangørgruppe, helst to.
Pierre skriver tekst til at sætte ind under krav. Sendes rundt til godkendelse.

7. Hvem betaler for hvad? Hvornår belønnes frivillig indsats?
-Principper nu: man betaler fuld pris, og får så en middag på McD (til 50,- kr.), hvis arrangementet giver penge til foreningen. Arrangører SKAL være medlemmer, hjælpere
behøver ikke.
Pierre og Dan laver retningslinier, opdelt mellem sommerture, scenarier og events. Sendes rundt til resten af bestyrelsen til godkendelse.

8. Børnekulturdag 2005 - skal vi melde os til med det samme?
- Vi skal med, og Dan står for det.

9. Evnebank - hvem kan hvad, og vil de gøre det for foreningen?
- Intet sket.

10. Besøg af DGI-konsulent
- Vi møder ham d. 7/12.

11. Fokusgruppemøde hos DGI
-Hvem vil med? Pierre vil ikke, men måske Paw. Foreningen betaler transporten.

12. Formel organisering af udvalg, arrangørgrupper og arbejdsgrupper. Hvem bestemmer hvad?
- Regeludvalget bliver snart transmogriffet om til Regel- og verdens-udvalget. Hvis der skal laves en ny regel, skal mindst halvdelen af gruppen være enige. Arrangørgrupper
må IKKE ændre på reglerne!!
Pierre renskriver når han har snakket med regeludvalget go fechlinarbejdsgruppen.

13. Generalforsamling
- I år skal vi være tidligt ude. Vi vil gerne lave det i forbindelse med Gorr Con. Skal der være aktiviteter for forældrerne ? Opslags-show, med filmklip? Og hvad med et
rollespilsdram?!?! Astrid vil se, om hun har tid og kræfter.

14. Godkendelse af arrangementer
- Tobias og Bues Scenarie
De mener, at de godt kan påtage sig opgaven. Det bliver et scenarie i stil med Byliv, og det vil blive holdt den 7-12 Juli. 14 år, og opefter, med mulighed for dispensation.Det
er et fedt initiativ!! Budgettet skal lige gennemarbejdes, men resten er godkendt. Endelig godkendelse næste gang.

15. Orientering om arrangementer
- Siegesburg
-Intet nyt.

16. Evaluering af arrangementer
Intet nyt.

17. Nyt fra poster.
- Formand
Indkøb fra Scanwood, Orientering om Kulturkassernen
Skeer købes. De koster en 5'er pr. Styk, og vi køber 100 stk.
Pierre tager til møde næste torsdag og næste torsdag igen om Kulturkasernen, og Dan tager med til begge møder.
- Næstformand
T-shirts, (Medlemskort)
-Har snakket med farvemand, som kan lave dem til 75 kr. pr. Styk. Make it so!!
- Kasserer
Vi har ca. 65.000 kr i kassen. Hvert arrangement får 5000 kr, så kan de bruge af dem, og afregne til slut - meget nemmere for kassereren.
- Sekretær
Rollespilsrollespilsjuledrama!
- Menigt bestyrelsesmedlem
Intet nyt.

18. Nyt fra udvalg.
- TT-udvalg
Intet nyt.
- LL-udvalg
Der var ikke så mange der brugte toilettet, desværre. Tager beslutning efter LL i november.
- Regeludvalg
Intet nyt.

19. Åbent punkt
Den 11. og 14. December har Lars og Kim fødselsdag, og de fylder begge 20. De vil gerne leje lokaler i ungdomshuset, men privatpersoner må ikke leje dem. Så de vil gerne
leje igennem R-R. Her kan man så diskutere om det så er en 'vennetjeneste', men vi gør det, hvis vi må.


