
Bestyrelsesmøde d. 2 september 2003
Tilstede: Pierre, Dan, Søren, Eli, Marit, Kim, Paw og Stine

Dagsorden:
1. forældreaften
2. VikingCon
3. Kulturplan 2006 +
4. Gæstebud fra Sigesburg
5. Principper for scenarier
6. LL

Ad 1:
Tilmeldte 12 personer hvoraf 2 er nye forældre. Vi håber på der dukker lidt flere op.
Pierre fortæller om de nye vedtægter
Vi fortæller om live-rollespil og foreningens forskellige arrangementer.
Vi tager IDIOTerne på.

De nye vedtægter - bestyrelsesstrukturen:
2 voksne personer der skal være over 18 - disse 2 poster kan besættes af forældre til medlemmer
1 arrangements-ansvarlig - bør nok være fra LL
1 juniorrepræsentant under 16 år
1 seniorrepræsentant

Formand og kasserposten sikres via voskenmedlemmerne, men kan selvfølgelig også besættes af senior eller arrangemenstsansvarlige medlem.
Sekretæropgaver skal løses af bestyrelsen. Bestyrelsesreferaterne skal være tilgængelige på hjemmesiden.

Der må ikke sidde barn og forældre I bestyrelsen.

Mulige kandidater: Pierre og Dan opstiller.
Junior: Aske, Bue, Oscar, Astrid
Senior: Kristian, Lasse, Erik

Vi mødes kl. 18.00 mødet er fra kl. 19 - 21.
Der skal købes ind til 30 personer: 6 fl. Rødvin, ost, kiks, te, kage. Eli, Marit og Kim køber ind fredag.

Eli sørger for åbningen af skolen.
Dan medbringer sin bærbare, Pierre laver billedCD, Søren forsøger at skaffe en projektor. Stine tager kaffe med.

Ad 2:
Vi har et helt lokale vi skal stå for. Pierre skal lave Duel fredag.
Der skal være flammeskåle og meget gerne en projektor til billeder. Meget udstyr, Regler, Arbejdende værksteder, Computer,

Sikre deltagere: Pierre, Søren, Stine og Eli
Dan og Marit vil gerne. Dan og Søren kontakter voksenmedlemmer og forsøger at lokke dem med til at være Duel-dommere og vagter I rummet.

Der er tilmelding d. 18 og der skal betales på posthuset.
Der skal laves en vagtplan når vi ved hvem der deltager.

Søren undersøger prisen på flammesøjler.

Ad 3.
Vi skal udforme et svar på debatoplægget.
Stine skriver og sender det rundt.
Skal indeholde:
- Knudskoven og vores bekymring for den fremtidige brug af skoven
- Aktivitetskalenderen som vi gerne vil deltage I ex. Vores kalender som forlæg.
- Støttepolitikken- skal ikke blive for beauroktaiske og mange gør allerede det der eftersprøges. Politikkerne er bare ikke klar over det.
- Kulturkassernen. Vi er med - et fantastisk projekt.

Ad 4.
Arrangørgruppen: Kim, Louise, Erik og Paw
Ca. 50 deltagere - medlemmer, afholdes påsken 2004 på slotsmarksskolen fra torsdag til lørdag. Da vi ikke kan benytte salen om søndagen.

Der skal indhentes tilladelse fra Jacob til at spille udenfor Reopos.

Praktiske opgaver:
Indhentning af Polititilladelse
Kontakt til brandmyndighederne ang. indkvartering og oppyntning.
Stedet skal beses inden mødet med brandmyndighederne så der er et oplæg.

Der skal laves et budget på ca. 10.000 som er den forventede spillerindtægt.

Der skal laves baggundsmaterialer til familierne og stederne.

Ad. 5:
Udsættes til næste møde - Pierre sender oplæg rundt. Alle bedes forberede dette punkt til næste gang.

Ad. 6:
Der skal ryddes ordentligt op - og det gælder også ude hos Pierre.
Opfordring til at lave bedre arbejdsstruktur ang. e-mails og besvarelse af spillerspørgsmål. God ide at oprette mesterforum på debatten.

Stine vil gerne indkøbe 10 termokander til kroen.
Der er forventet ca. 500 kr. til mad pr. Spilgang - LL betaler maden så den kan købes udelukkende for spilpenge I spillet.

Dagbøgerne skal tidligere på - eller mister for mange viljen til at bruge dem og man mister de gode detaljer.


