
Referat af Bestyrelsesmøde i Ravnsholt/Reopos Tirsdag d. 30. marts 2004
Tilstede: Dan, Pierre, Paw. Afbud: Birthe, Astrid.

1. Godkendelse af referat og dagsorden
Referatet fra sidste gang er ikke skrevet endnu. Det må godkendes til næste møde.
Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat fra 24. februar 2004
Godkendt.

3. Generalforsamling. Forberede debatter og valg.

- Indmeldelse i DGI? Fordele/ulemper?
Der vil være flere fordele ved at melde R/R ind i DGI - bl.a. ulykkesforsikring, kursusmuligheder, konsulentassistence, mulighed for rabat på Microsoft produkter og
meget andet. Vi har fået lovning på at der kommer nogle infomaterialer med posten inden mandag. Det tages selvfølgelig med til mødet.

Fordele:
- Forsikringer: Ansvar, Arbejdsskade, Ulykke, Retshjælp, Rejse. Muligheder for flere.
- Rabat på visse Microsoft produkter.
- Kursusmuligheder
- Muligehed for konsulentbistand

Forpligtelser:
- Betale kontingent: 350,- + 1,50 pr medlem om året
- Indberette medlemstal.

Når først R/R er indmeldt i DGI er det ingen yderligere krav fra DGIs side - det er udelukkende i indmeldelsesøjeblikket.
Blev enige om at anbefale generalforsamlingen at R/R ansøger om optagelse i DGI.

- Hvem kender en mulig kasserer? Hyre revisor-firma?
Pierre har snakket med forskellige revisor-firmaer. De er blevet præsenteret for vores regnskabsbehov, og har givet forskellige tilbud.

En ekstern revisor vil i givet fald skulle :
- Føre de bilag vi afleverer.
- En gang om året udsende kontingentopkrævninger til alle medlemmer.
- 12-14 gange om året aflevere en aktuel status (lige inden de månedlige bestyrelsesmøder og lige inden 1-2 større arrangementer).
- Ca. en gang om måneden rykke folk der ikke har betalt kontingent.

Vig Festival foreningsservice Aps
15.000 - 20.000 om året. Endelig pris kommer (men er nok tættest på 15.000).

Bodil Ellehede
500,- pr time eksl moms.

RiR Revision
332,- pr time eksl. moms. Vurderer opgaven til at være 5 timer pr måned. Det giver ca. 21.000 om året.

Revisorgården og den i Borgergården ville ikke påtage sig opgaven, for de mente selv at de var for dyre til os.

Astrid har snakket med sin far, og han er ikke afvisende overfor opgaven som kasserer. Vi håber på at han stiller op.
Mikael har også snakket med sin far, og han ville forsøge at lokke ham.

Siden www.r-r.dk/kasserer.htm godkendt.

- Hvor vil vi hen med foreningen? Højere kontingent, og mindre forpligtelser?
Færre og færre vil påtage sig opgaver for foreningen. Imens forsvinder de gamle aktive medlemmer stille og roligt ud i virkeligheden. Hvad kan vi gøre for at sikre at
foreningen ikke dør indenfor de næste 3 år??

Pierre fortalte om sit indlæg i debatten (www.r-r.dk/forum/topic.asp?TOPIC_ID=830). Han vil fremlægge det under eventuelt og derefter opfordre forældre til at skrive
sig på en opgaveliste. Opgavelisten består indtil videre af opgaver til 15-20 forældre.

Hvis der ikke bliver hvervet nok forældre på søndag, så overvejes det at holde en forældreinfo-aften med temaet "I får ikke lov til at gå før der står navne på alle
opgaverne".

Dan ringer rundt til de tilmeldte til generalforsamlingen og får dem til at tage deres forældre med.

Ellers er alt klar til generalforsamlingen. Dan sørger for forsyninger.

4. Godkendelse af arrangementer
- Siegesburg
Gennemrettet budget fremlagt af Paw.
Budget og historieoplæg godkendt med et par små rettelser. Det rettede budget og historieoplæg sendes til bestyrelsen.

- Senior-tur
Deltagerene foretrækker budget nr 1. Det kan ses her i debatten på adressen www.r-r.dk/forum/topic.asp?TOPIC_ID=780 og selve budgetterne findes på adressen
www.r-r.dk/download/Senior-tur_2004_Budget.htm

Budget nr 1 godkendt.

5. Orientering om arrangementer
- Sommerferieaktiviteter
Budget er indsendt. Det er på ca. 10.000,- som det plejer. Venter svar snart.
Aktiviteten er figurmaling. Foregår over 5 dage med 3 instruktører hver dag.

http://www.r-r.dk/kasserer.htm
http://www.r-r.dk/forum/topic.asp?TOPIC_ID=830
http://www.r-r.dk/forum/topic.asp?TOPIC_ID=780
http://www.r-r.dk/download/Senior-tur_2004_Budget.htm


6. Nyt fra poster.
- Formand
Har lukket Event menupunktet, da der ikke er nogen til at tage sig af opgaverne. Se bl.a. i debatten på adressen www.r-r.dk/forum/topic.asp?TOPIC_ID=794. Det er der
desværre ikke noget at gøre ved så længe der ikke er folk til at stå for det.

Købe Windows 2003 licens til webserver? Den koster ca. 3000,- Indkøb godkendt.

Hvordan er reglerne for medlemmers fremtidige brug af foreningens webserver til egne sider?
Pierre får lov til at bruge serveren til private og egne kommercielle sider i 4 år (så lang tid, som han har sørget for gratis server til foreningen).
Ellers skal andre ikke have adgang til at lægge egne domæner på serveren - af hensyn til trafikafgiften. Vi skal lade webhoteller om at udleje webplads.

Pierre er blevet kontaktet privat af Randers Bibliotek, som gerne ville have ham til at lave et "Lav dit eget sværd" arrangement i Randers. Pierre har fået lov til at lave
arrangementet privat og bruger foreningens udstyr og skriftlige materialer til det.
Har han ikke tid til at arrangere det, så regner han med at give kontakten (og evnt. tidligere planer for arrangementet) videre til Einherjerne.

- Næstformand
Venter stadig på svar fra T-shirt firma.

Indkøber i løbet af kort tid materialer til medlemskort. Kortene bliver så printet og lagt til TT - der kan medlemmernes så hente deres kort.

- Kasserer
Ikke tilstede.

- Sekretær
Ikke tilstede.

- Menigt bestyrelsesmedlem
Intet nyt fra vestfronten.

7. Nyt fra udvalg.
- TT-udvalg
Intet nyt.

- LL-udvalg
Placeret nye folk. Erik er derved blevet aflastet. Godt!
Holder nu fast møde 1 gang om måneden: 2. tirsdag efter LL.
Der er 8 medlemmer i udvalget. 2 er sprunget fra siden generalforsamlingen.
Vil forsøge at fange nogle forældre ind til opgaver som transport, våbenkontrol, indcheck-foto...

- Regeludvalg
Har holdt møde om: Nordbo Goder, Sammenskrivninger, Højdekrav, Kastevåben, Tid for at smede runer, Tid for at reparere udstyr, Hvordan ser runerne ud?,
Reoposiske love, Præsters velsignelse.

Ny version af reglerne er lagt på nettet. Næste version kommer i juni/juli (eller måske august).
Der er udarbejdet en PDF-version af de nuværende regler. Den er sat i 2 spalter og er så nede på 93 sider. Dan printer nogle sæt med spiralryg, som LL-udvalget bruger
til LL - for at se om opsætningen af reglerne fungerer.

8. Åbent punkt

http://www.r-r.dk/forum/topic.asp?TOPIC_ID=794

