
Tilstedeværende: Isabella, Mikkel, Martin, Michael, Karina, Oskar

Mødet er begyndt 18:30

1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Michael
Referent: Oskar

2. Godkendelse af dagsorden

Tilskudssøgning til diverse arrangementer tilføjes under eventuelt punktet

Punkt 9 er lukket og vil ikke blive refereret

3. Faste arrangementer

Live-Lørdag
Nye medarrangangører er Flemming Toksværd Kaaber og Nicklas Bertram Jørgensen
Jonas har en underskrvningsformular til arrangører i R/R, som vil tages op på et senere møde

Tirsdags-Trillerier
Ny kassemester: Flemming T. Kaaber

4. Hygge søndag

Der er tale om en søndag om måneden, hvor der vil være hygge på KulturKasernen med kamptræning i ekserserhallen.
Isabella og Karina har tænkt sig at lave mad til hver gang, så folk ikke behøver at bruge dyre domme på pizza eller lignende
Kaserne-Mikkel er i gang med at undersøge, hvor vidt vi kan låne lokaler

5. Lager

Til den 11. marts skal der være gjort status i lageret, da der har været bedt om, at det skulle gøres for over et år siden. Hvis det ikke er gjort inden den angivne dato, vil den
nuværende Lageransvarlig blive sat af.
Martin foreslår, at man kan lave et system på hjemmesiden, som vil holde styr på, hvem der har hvad og kontaktinfo til dem, for at den lageransvarlige kan spare tid.
Søren er ved at anskaffe en hængelås til lageret med 6 nøgler til lageret.

6. Bakketur

Karina har snakket med Vipperød Bustrafikselskab. Prisen er 4500 kr for 30 personer, for 50 personer 5000 kr.
Vi vil prøve at søge tilskud og tale med andre busselskaber.
Karina har allerede fundet en dato til turen. Den 3. maj, klokken 10.00-20.00, prisen er endnu ikke fastlagt, da der mangler et budget.

7. Forum '08

Deltagelse til Forum ’08 af R/R’s betalende medlemmer, vil blive betalt af foreningen. Prisen er 100 kroner. Hvis man ønsker mad, må dette betales af egen lomme.

8. Ekstraordinær generalforsamling

Isabella og Karina går i gang med at printe breve til medlemmerne.
Regnskabet skal printes ud og kontonummer skal ændres.
Invitation til Eftermiddagen skal sendes ud med brevene
Brevene vil blive sendt torsdag den 6. marts

9. Personsag

Refereres ikke.

10. Kassérens punkt

Vi har fået kontonummer 1027 5318 med registreringsnummer 9570
Martin opretter netbank og har fået fjernet Jyske Bank fra systemet.
De resterende kontanter fra diverse arrangementer og kontigenter vil blive sat ind onsdag
Vi er 53 medlemmer i foreningen nu!

11. Ulvsborg samarbejde

Jakob Lamberth vil – på egen opfordring – blive inviteret til at holde foredrag til TT om Ulvsborgen og eventuelt samarbejde. Michael tager kontakt til Jakob og finder en
passende dato.

12. Eventuelt

- Tilskudssøgning til diverse arrangementer
Karina foreslår, at vi søger tilskud fra bl.a. kommunen og fonder til transport, kurser, ture etc.
Der vil blive oprettet en tråd på forummet om, hvad vi kan og bør søge tilskud til.
Der vil blive undersøgt, om vi kan få tilskud til en toiletvogn til LL.

- Kalender
Der skal stå tid og sted, på møder og arragementer, i kalenderen

Administration



Oskar ønsker at få adgang til administrationssystemet på hjemmesiden, og det er godkendt af resten af bestyrelsen.

Kvartalsevaluering
Der skal bla. tales om, hvordan vi administrerer hjemmesiden.

Mødet er hævet klokken 20:00


