
Referat af bestyrelsesmøde 30/05-2006

1) Formalia

• Erik er ordstyrer og referent.

2) Sidste og næste møde

• Intet at bemærke

3) Status for arrangementer

Middelaldermarked: Ikke noget nyt at bemærke. Ingen kom med til hestetræningen. Vi har ike hørt noget fra Jan længe. Dan kontakter ham og
hører hvordan det går med projektet.

Kamptorsdag: Mikkel står for KT til TT indtil sommerferiens slutning.

Gorrcon: Erik har ikke haft overkud tila t kontakte Jon endnu.

Guldhænder: Fra august tager arrangementet en ny drejning overfor nybegyndere. Man kan ikke deltage i selve Guldhænder med mindre man har
lavet karakter på nettet. Til gengæld sørger arrangørerne for at tage sig af nybegyndere. Detaljer står i arrangørgruppens referat fra 28-05-2006.
Arangørerne vil gerne have t-shirts med logo, navn, e-mail og telefonnummer. Anna vil gerne lave dem for 100kr eller deromkring. Det har hun
fåt lov til af bestyrelsen.

Kamparena 2/6: Arrangementet foregår fra 19-21. Vi skal stå uden for Strømpen og underholde børnene. De mødes 17:30

Gissefelt: Det når vi ikke at kunne være med i.

Temauge i Tølløse: En Tølløse Centralskole har spurgt om vi kan hjælpe dem med at skaffe en primus motor på enmeuge om rollespil i foråret
2007 for 4-6 klasse. Dan har skrevet og bedt om uddybning. Det lyder ikke som om vi kan levere hvad de ønsker i foreningsregi, men så vil vi
viderestille til en der kan hjælpe dem.
Og vi kan jo altid levere aktører.

Lageret: Det går godt. Det aflåste rum er på plads. Her opbevarer vi alt spiseligt og alt der kan stjæles. Vi arbejder videre 3/6-2006.
Vi kunne godt tænke os et køle-/fryseskab tila t opbevare madvarer mellem hver TT. Dan spørger Thorsten om det er muligt. Peter kan måske
skaffe et billigt skab.
Dan køber rengøringsudtyr til vores lager, så vi er sikre på altid at have noget når det skal bruges.

TirsdagsTrillerier: De nye er stille og roligt klar til at overtage arrangementet. Der er en officiel arrangørgruppe klar til godkendelse inden for en
måned. Når hun er færdig med at lege katalysator, stopper Isabella stille og roligt i TT-gruppen.
Der skulle gerne komme en folder ud inden Guldhænder i juni.
Dan flytter sit warhammerhold i ungdomsskolen fra mandag til tirsdag, i håb om at styrke begge grupper.

4) Vedtægtsændringer

Vi fortsætter med at barbere vedtægterne efter DGI's standardformular og præsenterer et samlet forslag op til en ekstraordinær generalforsamling.

Erik kontakter DGI og får deres standardvedtægter igen.

Eriks forslag til formålsparagraf er okay, men det hele skal arbejdes på plads inden vi fortsætter.

5) Organisering

• Astrid og Jørgen rejser afsted til Indien først i august. De fortsætter som medlemmer af bestyrelsen indtil vi har vedtægtsændringsforslagene på plads, så vi kun behøves
én ekstraordinær generalforsamling i år.

• Vi er næsten genindmeldt i LLR i morgen (31/06-2006), hvor Jørgen overfører penge. Vi har afsendt brev med de fornødne opplysninger.
• Dan undersøger om det er et problem at vi er medlem af to forbund der modtager støtte fra tipsmidlerne.
• Isabella går ned på kommunen på torsdag (01/06-2006) og hører dem ad om vi mangler at informere dem om noget.
• Erik skriver en nyhed på forsiden hver gang vi har holdt møde og offentliggører dagsorden.
• Pierre og Sørens forslag til administration af @r-r.dk e-mail er vedtaget. Vi spørger begge om de ønsker at være administratorer. Erik ønsker også at være administrator,

da han allerede fungerer som sådan for bestyrelsen og Guldhænders arrangørgruppe.
• Der skal mere styr på bestyrelsens samlede opgaver. Både for vores egen skyld og for kommende bestyrelsers. Til næste bestyrelsesmøde brainstormer vi vores

opgaver, så de kan komme på skrift og alle kan have styr på det.

6) Åbent punkt

• Vores brandudstyr skal testes. Dan står for at kontakte Kim C og få sdet hentet og testet. Samtidigt kan vi få det hjem på vores eget lager, så det er lettere at komme til.


