
Tirsdag d. 30. november 2004 kl 19:00 til 21:00 - til TT
Afbud fra Poul og Mikael, resten til stede. Referant: Pierre.

1. Godkendelse af referater og dagsorden
Begge dele godkendt.

2. Retningslinier for sommerture, scenarier og events - hvem betaler hvornår, og hvordan belønnes indsats?
Retningslinierne godkendt. De sættes i drift med det samme. Emnet tages op igen til generalforsamlingen, da det er centralt for foreningens virke.

3. Hvilke(n) sommertur(e)
Afstemningen viser at det vigtigste er at arrangere en Fællestur - så det vil bestyrelsen arbejde for at finde en arrangørgruppe til.

Samtidig blev der sagt OK til at Kristian og Lasse arbejder videre med at arrangere Junior-tur. Det blev der af flere grunde: De to har lyst til at lave præcis sådan en tur, der er
et velegnet scenarie til turen. De har ikke lyst til at have seniorer med, da det giver en del mere arbejde.

Pierre laver yderligere statistik på hvad dem der gerne ville på fællestur har stemt på spørgsmål 2. Statistikken sendes rundt til bestyrelsen.

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

5. Generalforsamling d. 15. januar 2005
- Vedtægtændringer
Bestyrelsen stiller forslag til ændringer omkring forældre og deres børn i bestyrelsen. Pierre laver et udkast mere til forslaget, hvor der sættes prioriteter på suppleanterne.
Bestyrelsen stiller forslag til ændringer omkring hvordan det håndteres når et bestyrelsesmedlem træder ud.
Tobias Levinsky har sagt at han komme med nogle forslag til vedtægtsændringer.
Mikael Lauridsen har snakket om at formulere nogle forslag til vedtægtsændringer.

- Kontingentstigning?
Bestyrelsen mener ikke der på nuværende tidspunkt er behov for en kontingentstigning.

- Indkaldelse/dagsorden
Indkaldelsen sendes ud sammen med en folder for GorrCon (i samme weekend).
Der tilføjes et debatpunkt om kurser - kvilke vi gerne ser aktive medlemmer tager på, og om foreningen skal betale fuldt ud for kurserne.

6. Godkendelse af arrangementer
- Beretning fra Pilebæk
Arrangørgruppen har fået til opgave at få kontakt med Kim C, besøge ham og se området, og desuden lave en helt fast aftale om leje af stedet (især omkring prisen).
Når de har de ting på plads, så kontakter de Pierre, som snakker med resten af bestyrelsen omkring at endeligt godkende arrangementet.

- Haeven
Grundidé, organisation, lokation og tidsplan godkendt.
Budgettet mangler lidt småjusteringer. Der laves et nyt budget, som sendes til Pierre (der sender det videre rundt til bestyrelsen). Ud fra det kommer sandsynligvis en
godkendelse.

7. Orientering om arrangementer
- Siegesburg
Scenariet er udsat på ubestemt tid. Det sker p.g.a. arbejdspres hos arrangørerne. De mener ikke at de under de forhold vil kunne levere et scenarie i den kvalitet, som de gerne
vil.
De folk, som har betalt for scenariet, får deres penge retur - så er der rene linier, og det er alt i alt nemmere for alle.
De arbejder på at finde et nyt sted (da Slotsmarksskolen overtages af Realskolen), og derefter en ny dato.

Pierre opfordrede dem kraftigt til at sørge for at alle arrangører har ferie når scenariet skal afvikles.
Bestyrelsen snakkede om hvad de skulle lære af Siegesburg. Konklusionen var at bestyrelsen skal være bedre til at opfange signalerne - for der var vist lidt signaler om at det
måske var lidt for meget pres for arrangørerne. Tidligere vurdere om arrangementer og arrangørgrupper kan holde hele vejen hjem.

Det er ærgeligt for arrangørgruppen at skulle udsætte - men bestemt også irriterende for de tilmeldte. Det skal gerne undgås i fremtiden. Men alt i alt den fornuftigeste
beslutning i situationen.

8. Evaluering af arrangementer
Ingen arrangementer siden sidst.

9. Nyt fra poster.
- Formand
Orientering om Kulturkassernen: 4. møde torsdag. Ved at være tæt på lokalefordeling. Kommunens folk siger at vi snart kan flytte TT dertil, men Pierre vurderer at det bliver
i februar eller marts.
Fælles sikkerhedsregler med ROS: Snakket med forening, som afholder juniorkampagne ved Roskilde og at lave fælles sikkerhedsregler. Pierre arbejder videre med det, og
involverer nok folk fra LL og regeludvalget.

- Næstformand
T-shirts er bestilt - endelig pris kommer torsdag. Der laves 4 film til fremstillingen, som vil være foreningens eje. Det gør at fremtidige t-shirts vil være billigere at fremstille.

- Kasserer
Der er omkring 84000,- i kassen.
Flere end nogensinde har betalt kontingent.
Der er kommet flere nye medlemmer de sidste par måneder.
Årets overskud ser ud til at blive over 20000,-

Der bør tænkes over hvilke kurser vi gerne ser at de kommende ledere tager på. DGI har en del kurser, som er billige, men måske er den lave pris alligevel en hemsko.
Foreslået at kurser skal betales fuldt af foreningen - dog efter godkendelse af bestyrelsen. Vil gerne opfordre aktive medlemmer til at tage på kurser, og blive klogere.

- Sekretær
Intet nyt (travlt i skolen).

- Menigt bestyrelsesmedlem
Intet nyt.

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



- LL-udvalg
Der blev snakket om at bestyrelsen helst så at LL blev ved med at være gratis for medlemmer (for at derved få flere medlemmer). Der blev, som et forslag, nævnt en pris på
50,- for ikke-medlemmer.
Sådan en pris vil gøre det langt mere attraktivt at være medlem - men det vil også betyde at nogle folk stopper.
Hvis mange bliver medlemmer, så kan det i det lange løb betyde at LL vil komme til at køre med underskud (fordi der kun er medlemmer, og derfor ingen indtægter). Det
virkede ikke skræmmende på bestyrelsen.

Toilettet er i test-perioden blevet brugt, så det er besluttet at blive ved med det. Forhåbentlig vil det være muligt at låne et lille hus med toiletter, når den nye skole er bygget
færdig (der bliver bygget to små huse i "marsken" øst for skoven).

Dan sendes på førstehjælpskursus (betalt fuldt af foreningen) hos Falck, og de af arrangørerne, som er unge nok sendes på gratis førstehjælpskursus i Ungdomsskolen.

Der afhodles visionsweekend i januar - temaet bliver "Hvad vil vi med LL i fremtiden". Der indbydes også højtråbende folk, som ikke er i arrangørgruppen.

- Regeludvalg
Både regeludvalget og fechlinarbejdsgruppen er med på den nye organisering. Alle er glade.

11. Åbent punkt
Dan kan godt lide tærte, men det skal være uden fisk.
Budding!


