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Tilstedeværende: Isabella, Karina, Martin, Michael, Mikkel, Oskar
(Jonas Sivertsen, Kim Larsen, Lars Poulsen)

1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Mikkel
Referent: Oskar

2. Godkendelse af dagsordenen

Følgende punkter er udskudt til et senere bestyrelsesmøde

• 7 – Eventbeskrivelser
• 9 - Medlemsfordele
• 10 – Ravnsholt/Reopos jubelæum
• 11 – Nøgler blandt medlemmerne
• 13 – Opdatering af hjemmesiden

3. Fælles vision

Vi fandt frem til nogle hovedsagelige punkter, vi vil tage fokus på gennem året:

• Proffessionelt image udadtil
• Flere medlemmer
• Nytænkning
• Behold de gode traditioner
• Bedre PR
• Støt initiativtagere og nuværende arrangørgrupper
• Bedre økonomi

4. Faste arrangementer

Tirsdags-Trillerier

Ud fra en debat tirsdag den 29. januar til TT om brugerbetaling og argumenter fra Kim Larsen og Lars Poulsen, er bestyrelsen nået frem til følgende:

• Ikke-medlemmer skal ikke betale for at være tilstedeværende til TT
• Ikke-medlemmer skal betale for brug af foreningens spil
• Prisen for ikke-medlemmer, for at låne eller deltage i et spil, er 5 kr per ikke-medlem
• Wii’en er ikke til brug af ikke-medlemmer
• For medlemmer er det hele gratis
• Medlemmer vil være nødt til at vise medlemskort (i produktion snart) for at låne spil ellers vil de blive set som ikke-medlemmer og være nødet til at betale

Live-Lørdag

Jonas Sivertsen fortæller om Live-Lørdag på vegne af udvalget:

• Da de overtog var medlemstallet oppe på 70, men er dalet til omkring 30. De håber det er vinteren, som har været årsag til det.
• De ønsker, at nogen vil se på deres ønsker om regelændringer og tilføjelser til verdenen.
• Der er interne problemer: Et medlem af udvalget kommunikerer ikke ordentligt med de andre, og fremlægger ikke sit arbejde ved de givne deadlines. Dette er kørt over en
for lang periode, og Jonas overvejer at afskedige vedkommende fra udvalget.

Gorr-Con

Gorr-Con mangler sted at holde arrangementet og er derfor på en mindre pause til et sted er fundet. Der er søgt på alle skoler i Holbæk uden held. Kultur-kasernen kan ikke
udlånes, om det kun er den søgte dato eller generelt er usikkert.

PR-udvalget

Udvalget skal skubbes i gang, da de endnu ikke har haft deres første møde endnu.

5. Nye arrangementer

Pansret Søndag



Forslået af Karina. Det skal fungere som en genopfriskning af det gamle Lamme-Lørdag, hvor folk kommer og træner kamp og hygger afhængigt af, hvad de ønsker. Daniel
Worninger ønsker gerne at tage sig af arrangementet, hvis andre vil hjælpe til.

6. Regel- og verdensudvalget

Udvalget vil opløses og der vil blive skabt to udvalg, et regeludvalg og et verdensudvalg. Verdensudvalget vil have eventuelle underudvalg for lande og regioner.

Der vil afholdes et møde med de gamle spillere som kender verdenen bedst, og de vil nedskrive alt som endnu ikke er nedskrevet om verdenen.

7. Eventbeskrivelser

Udskudt til næste møde

8. Kassererens punkt

Martin har endnu ikke fået kontakt til Jyske Bank og kan derfor ikke stille de ønskede spørgsmål. Danske Bank kan køre med CVR-numre til foreninger i stedet for personlige
konti, hvilket vil være en stor fordel.

9. Medlemsfordele

Udskudt til næste møde

10. Ravnsholt/Reopos jubelæum

Udskudt til næste møde

11. Nøgler blandt medlemmerne

Udskudt til næste møde

12. Ekstraordinær generalforsamling

Datoen vil være søndag den 2. marts. Paw har meddelt at han vil være klar til at fremlægge årsregnskabet 2007 til den dato.

Dagsordenen og indbydelsen vil sendes til medlemmer snarest muligt

13. Opdatering af hjemmesiden

Udskudt til næste møde

14. Bestyrelsesmøder samt datoer til kvartalevalueringer

Bestyrelsen vil i begyndelsen holde nogle ekstraordinære bestyrelsesmøder i weekender for at få tid til at diskutere, hvad der er at få diskuteret.

Bestyrelsesmøder vil for fremtiden være lukkede. For at møde op til et bestyrelsesmøde vil man være nødt til at skulle tage kontakt til bestyrelsen, som så vil skrive én på en
liste over fremmødte. Eftersom hjemmesiden er det eneste sted møderne bliver offentliggjort vil der også være en tilmeldingsliste i debatten, samtidig med offentliggørelsen
af dagsordenen for den pågældende dato

Næste bestyrelsesmøde: Fredag d. 15/2 klokken 17:00
Næste møde derefter: Tirsdag d. 4/3

15. Evt.

Mobiltelefoner skal være på lydløs under fremtidige bestyrelsesmøder for at undgå forstyrrelser.


