
Tirsdag d. 31. maj 2005 kl 19:00 til 21:00 - til TT
Referent: Poul Nielsen

1. Godkendelse af referat og dagsorden.
- Referat og dagsorden godkendt.

2. Status for Kulturkasernen.
- Ansættelser: Der søges pt. ansatte til kulturkasernen, Pierre har søgt in som projekt medarbejder.
- Manglende penge til istandsættelse: Der er kommet penge til istandsættelsen, mere nyt i slutningen af juni.

3. Støtte istandsættelsen på kulturkasernen.
- Pierre formulere et brev til kasernerådet om ønske om bedre adgang til Udstyrskælderen, samt at R-R vil støtte kulturkasernen.

4. Udstyr på kulturkasernen.
- Lade andre faste brugere låne det gratis: Alt undtagen telte, indtil videre.

5. Status: Vejledning til administrationssystemet.
- Intet nyt.

6. Status: Ny folder/Flyer.
- Intet nyt.

7. Status: Støtteforening.
- Det arbejdes der på.

8. Info om fotofrafering.
- Der vil generelt blive taget billeder til R-R's arrangementer og de bedste vil blive vist på hjemmesiden. Ønsker man et billede fjernet, kontakter man Pierre. Info om dette vil
blive tilgængeligt på info materialet ved aktiviteterne.

9. Indkøb af udstyr.
- På baggrund af indlæg på debatten er følgende indkøb blevet besluttet.
   i. 5 telte til LL
   ii. En Ambolt, dog vil der først blive undersøgt om vi må bruge den samt brugen af åben ild (kontrolleret) til LL.
   iii. Et rundboldt sæt
   iv. 500,- til Alkymi glas og flasker
   v. 500,- til Pileflet
   vi. 2000,- til spil til TT
   vii. 1500,- til mønstre til syning (Stine)
   viii. Opfordring til folk om at donere deres stentøjs flasker, hvis de kan undvære dem.

10. Nye idéer til kurser.
- Rollespil - Lære at gå mere i dybden.
- PR / Reklame

11. Ophøre med at sælge buer og pile?
- På baggrund at der nu er langt flere som sælger buer, er spørgsmålet kommet op om vi fortsat skal indkøbe og sælge buer og pile. Det blev besluttet at de resterende buer og
pile ligges på læger, dem som ikke bliver solgt vil kunne lånes af foreningen.

12. Vedtægtsændring omkring kontingent.
- Intet nyt.

13. Godkendelse af arrangementer.
- Husbygning - Intet nyt.
- Druknet Hest - Intet nyt.

14. Orientering om arrangementer.
- Beretning fra Pilebæk: 53 deltager, dog er der faldet nogen fra. Tobias skulle komme med budgettet men det gjorde han ikke. Der er fundet to vinder af "billet"
konkurrencen. Maden er usikker, samt en række andre praktiske ting. Louise har meldt sig til mad og sminke.

- Haeven: 119 deltager (21 placer tilbage, tilmelding er lukket) Problemer med at lokalisere Amanda som havde det eneste kort til arrangement kontoen, men hun blev
kontaktet og afhentning af kort og kode planlagt. De 10.000,- i budgetter som var sat til bebyggelse er blevet droppet i stedet for går pengene til presenning til Landstedet. På
nær problemerne med hævekortet går alt godt.

- Juniorturen: Afholdes d. 26-30 Juli, betalings frist d. 10/7. Indtil videre er der 13 tilmeldte, vil dog gerne op på 16.

- Sminkekursus med Anders Lerche: 8 tilmeldte (1 har betalt) betaling sker til TT. Det afholdes d. 19/6 på Kasernen.

15. Evaluering af arrangementer.
- LLR arrangørkursus i Århus: Det var rigtig godt.
i. Bl.a. andet om hvordan man hurtigt kan lave små plots på 2-4 timer.

16. Nyt fra poster.
- Formand: Intet nyt.
- Næstformand:
   i. Medlemskort: Skulle være sendt til Poul, sender igen.
- Kasserer:
   i. Separate konti til hvert større arrangement under R-R. Det undersøges i banken om regler og muligheder for fuldmagt.
   ii. GorrCon: betales ved døren.
   iii. Arrangementerne skal have deres budget lagt op på hjemme siden.
- Sekretær: Intet nyt.
- Menigt bestyrelsesmedlem: Intet nyt.

17. Nyt fra udvalg.
- TT: Intet nyt.
- LL: Ny arrangør gruppe, skal vises frem til næste R-R bestyrelsesmøde. Det "gamle LL" slutter i juni, det nye starter op efter sommerferien.
- Regeludvalg: Intet nyt.

18. Åbent punkt.
- Intet nyt.




