
Referat for Bestyrelsesmøde tirsdag d. 4. august 2009

Ekstra indbudte:
Stine Svensmark (arrangør af sommertur)
Søren Steinmetz (afgået lageransvarlig)
Natasja Pedersen (DGI Landsstævne/Lamme-Lørdag)
Jacob Mahler (Lamme-Lørdag)
Dan Hansen (Kasernerådet/Lamme-Lørdag)
Lars Gutjak Poulsen (GorrCon)
Simon Søgaard (mulig ny LL arrangør)
Stefan Hansen (arrangørgruppe fra Halleby Ore)

Afbud: Natasja.

Fravær uden afbud: Mikael, Michael J, Monica, Simon.

Fremmødte: Pierre, Lars S, Eli, Stine, Thormod, Søren, Jacob, Stefan, Karsten, Pernille, Lars P, Dan, Michael K og Kim.

Formalia

1. Valg af dirigent og referent
Pierre valgt som dirigent og Kim som referent

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Godkendelse af tidligere referat
Godkendt

Nyt fra poster

4. Nyt fra formanden

1. Kim Cs teltpæle
Vi har sendt et anbefalet brev til Kim C, men det er blevet afvist, så nu afventer vi handling fra hans side.

2. Klubsupport.dk
Pierre laver en tråd på debatten omkring det.

3. Jernalderhytte på Holbæk Naturskole
Bjarne kontakter os og aftaler en dato så snart han har fået træ hjem til at bygge hytten med.

5. Nyt fra kassereren
Mikael har glemt mødet og er derfor ikke dukket op. Vi ringede dog til ham og fik at vide at medlemsantallet er n.

6. Nyt fra Kasernerådet (indbudt Dan)
Dan har intet nyt at sige

7. Nyt fra lageransvarlig - herunder nye retningslinier og lejepriser og hvervning af ny lageransvarlig
Dan overtager opgaver som lageransvarlig. Søren oplærer ham og hjælper ham den første tid.
De starter med at få repareret de to middelaldertelte der er gået i stykker.

Kommende/Mulige arrangementer

8. Onsdags-Orker - status
Lars P har en lukket gruppe. Der vil også blive startet en åben gruppe. Begge grupper spiller D&D 3.5

9. Det ny ny ny LL - status (indbudt Simon)
Simon er heller ikke dukket op denne gang. Vi fjerner punktet fra næste bestyrelsesmøde.

10. Efterårsweekend (Det ny GorrCon) - status (indbudt Lars)
Kommer til at ligge d. 23 til 25 oktober og vil blive afholdt på Roedsvej 10 i Holbæk.
Der er styr på det meste og de vil forsøge at få styr på det sidste inden d. 23 august.

11. Lamme-Lørdag - status (indbudt Natasja, Dan og Jacob)

1. Vision og præsentation (herunder målgruppe)
Planen er at få folk ud og lege/slås igen.
De regner med en aldergrænse på 10 år. Børn under 10 år må dog gerne være med i følge med en voksen.

2. Budgetter ved forskellige deltagerantal
Der vil være en udgift på 2000 kroner til indkøb af sværd som folk kan leje derude.
Det vil koste 20 kroner at deltage hvis man ikke er medlem af R-R.
Man kan som nævnt tidligere leje våben for 10 kroner.
Første spilgang bliver d. 26 september fra 10 til 17.

3. Organisationsplan og praktiske opgaver
Der skal slæbes sværd, men det er også det eneste som de regner med at skal bruges.
Dan er kasserer, men ellers er der en flad struktur.

4. Ansøgning til kommunen
Vil blive ordnet inden ugens udløb

5. Information til Politiet
Bliver ordnet inden ugens udløb

12. Udstyrsdag i september (Kim)
Kommer til at ligge d. 19 september fra 10 til 18 i Paletten på Kulturkasernen.



Afholdte arrangementer

13. Landsstævnets "Små fællesskaber" - evaluering (indbudt Natasja)
Natasja er i udlandet, men det virkede til på folk at det var gået ret godt.

14. Sommertur - evaluering (indbudt Stine)
Scenariet blev desværre aflyst

Diverse

15. Tage billeder til bestyrelsessiden af de sidste - Pierre huske at tage kamera med
Heller ikke denne gang, da der manglede en IDIOT t-shirt til Lars S. Vi prøver igen næste gang.

16. Åbent punkt

1. Jyderup-Live d. 15. aug - hvem vil med?
Der var et par stykker som gerne ville med om som glæder sig. Folk mødes 9:42 ved Hack'n'slash.

2. Snak med arrangørgruppe fra Halleby Ore (indbudt Stefan Hansen og en mere)
Vi har sagt at vi gerne vil hjælpe dem så godt vi kan og foreslået at de tager et kig på vores vedtægter. Vi har også anbefalet af de starter deres egen forening

3a. T-shirts
Efter lidt snak frem og tilbage fik vi fastslået hvad der skal stå på vores jubilæums t-shirt.

3b. Snak med Michael Keller
Vi har talt en masse om eventuelt samarbejde.
Dan laver flyers som kan ligge i butikken

Budding!

http://www.r-r.dk/bestyrelsen.asp

