
Referat af bestyrelsesmøde 00/00-2007
Til stede: Isabella Johansen, Dan Hansen, Paw Petersen, Martin Alring, Erik Ingersen, Michael Jensen og Mikkel Lund
Gæster: Søren, Stine, Eli, Thormod, Jonas, Pierre

1) Formalia

• Dagsorden godkendt. Der blev tilføjet nogle punkter til eventuelt
• Erik er referent
• Dan er ordstyrer

2) Status på projekter og arrangementer

• TT
◦ Michael har overtaget kassen fra Jonas. Simon har fået foreningens B-nøgle.
◦ Gruppen består af Michael, Simon og Karina. De er blevet bedt om at finde sammen og tale om vision. Der var mange ideer i luften for et halvt års tid siden, men

TT har ikke udviklet sig. Det er helt i orden - vi vil bare gerne vide hvor det bevæger sig hen.
• Lageret

◦ Der er blevet ryddet meget op og meget lårt er smidt ud. Stor tak til Dan, Isa, Flemming, Martin, Martin, Alan, Pierre og mange flere (er du ikke på lsiten her,
men var med, så skriv til Erik der så sætter dig ind). Kostumer ligger frit fremme på nogle hylder, så det ikke samler lugt i kælekasser.

◦ Byggematerialer som det eneste i kælekasser. De tomme kælekasser kan folk så bruge når de låner ting: Man skal tage hvad man skal bruge, lægge det i kasser og
tage dem med. Når man kommer tilbage, tømmer man kassernes indhold ud på deres pladser.På den måde håber man at "tvinge" folk til at få ryddet op.

◦ En masse er blevet smidt ud. De største ting er en stor del af træservicen (ikke vasket op efter haeven) og et telt (døde efter lang tids brug hos guldhænder).
Mange glemte sager fra tidens løb er smidt ud. Det samme er en masse nipsgenstande.
Alle tortugatelte skal vaskes.

◦ Der kommer lageroptælling når lageret er helt på plads. Alle hylder er numereret. På udstyrslisten kommer der til at stå hvor ting står på lageret.
◦ Dan er ikke lageransvarlig, men stod bare for oprydningen, da lagerfolkene havde travlt. Han kan ikke stå for arrangering af næste omgang.
◦ Lageroprydningen skal færdigøres inden for 2-3 uger. Isabella finder en der kan tage næste hug.

• Arrangementshåndbog
◦ Den er endeligt kommet i gang. Erik skriver først til de kommende Ugldhænderarrangører, og laver derefter tingene om til en generel vejledning. Første samlede

udkast ventes færdigt inden årets udløb.
• Medlemskort

◦ Lageret næsten færdigt, det betyder at Dan skal have fart på...
• Haeven

◦ Alt i alt en positiv oplevelse organisatorisk og spilmæssigt. Der opstod nogle spillerfrustrationer under afviklingen, men langt de fleste gik derfra med en god
fornemmelse. Ingame-viden og materiale var blevet delt godt og bredt ud.

◦ Budget er på vej. Et par kvitteringer druknede, men det bliver ordnet. Alle skulle have fået penge fra kassereren.
◦ Der kommer en evaluering på forløbet og en masse kloge ord fra arrangørerne, når de får sat sig ned.
◦ Opgydning druknede i regn, og ikke alt var blevet færdigt til lageroprydningen.

• Alt det vi godkendte sidst
◦ Workshops og marked er ikke kommet i gang endnu, hvilket heller ikke var planen.
◦ Daniel er i gang med sine ting og arbejder bag kulissen.
◦ Flemming er også i gang med sine planer. Vi venter spændt på at høre fra de nye iværksættere.

3) Godkendelse

• PR-udvalg
◦ Isabella har taget initiativ til et PR-udvalg og har fået Stine, Tobian Larsen og Oskar med på det. De vil arbejde med foreningens image. Deres mål er at være

spindoktorer for bestyrelsen, ikke at stå og dele brochurer ud.
◦ Ideen er ny, så de har ikke haft mulighed for at mødes endnu. De får en forhåndsgodkendelse og frie tøjler, så ser vi på detaljerne til næste møde.

• Guld(h)ænder
◦ Martin havde et par papirer med til bestyrelsen med de første ideeer. Vi så på dem, og de har fået de første par ord med på vejen:

Vær mere end én karakteransvarlig, da tjansen eller bliver uoverskuelig og sur.
Det dur ikke at tage en masse udstyr med til spillerne. Tag med hvad I selv skal bruge, og lad dem stå for resten.

◦ Regelændringer: Snak med regeludvalget, for at få baggrunden for præstemagien.
◦ Kzandor er først og fremmest en scenarieverden, og er ikke altd passende til kampagner. Derfor blev Guldhænder lagt nogle år i fremtiden, så spillet er Kzandors

uoficielle fremtid.

4) Foreningsstatus

• Vi har et image-problem, fordi en del af livemiljøet ser os som gamle mennesker der kun vil lege med vores venner.
◦ Dan: Vi er en gammel forening på godt og ondt. Det kan blandt andet ses på foreningshjemmesiden, som er ved at blive utidig. Der skal laves en

foreningsshjemmeside, der kun handler om foreningen. Der skal stå en masse om hvad foreningen er og gør. Under den, skal der så være link til Guldhænder,
Kzandor, Praedia og så videre.
Det skal være attraktivt at arrangere

◦ Stine: Rygtet taler sandt om at vi er gamle, men derfor vil vi stadig gerne lege med andre. Vi skal mere ud. Vi har brug for at samle vores medlemmer og høre
hvor vi vil hen. Vi skal ikke hverve nye, bare for at få nye - hvis vi laver hvad vi er gode til, skal der nok komme flere. Vi er de kloge og voksne, der skal tage
nogle initiativer og lave arrangementer.
Bestyrelsen skal turde tage prioriteringer og sørge for at skabe en vision. Ser det ikke ud til at nogle medlemmer laver et sommerscenarie, skal vi sørge for at få
nogle foreningsture.

◦ Erik: Hvad Stine sagde. Det er vigtigt at vi er et socialt samlingspunkt hvor folk kan hygge. På den måde er TT vores vigtigste arrangement. Samtidigt skal vi
være klar til at hjælpe og støtte dem der vil arrangere.

◦ Jeg meldte mig ind efter IMS, fordi jeg så en ansvarlig og hyggelig forening.
◦ Folket: vi skal lave flere ting og ændre imaget på den måde. Bestyrelsen skal prøve at planlægge næste sommers aktiviteter. PR-udvalget arbejder videre på

resten.
• Medlemslisten skal opdateres kraftigt, så folk der ikke har betalt ikke står som medlemmer.

◦ Erik skriver til Paw hver gang der er oprettet nyt medlem, så Paw kan holde øje med indbetaliner.
◦ Paw taler med Pierre om hvordan systemet virker og har medlemslisten opdateret inden september.

5) Opfølgning på sidste møde

• Vi vil stadig gerne stable samarbejde med Jyderup på benene, men er ikke nået længere siden sidst. Martin tager over fra Erik.
• Brandbekæmpelseskurset gik godt.
• Der blev købt 4 store og 2 små tortugatelte til Haeven.

6) Åbent punkt/verdensherredømme

• Printeren skal ned på lageret og stå på lageret sammen med den bærbare som Dan snart får købt. Erik tager den med efter sin sidste Guldhænder.



• Louise har tippet os om at Lidl har en lækker værktøjskasseting som vi kunne bruge til sminkekassen. Sådan en vil vi gerne have, så Dan beder hende købe en for os.
• Stine: Om to år har vi 10 års jubilæum. Kontakt Bi Skaarup og få lavet en middelaldertaffel. Stine har masser af materialer til kollager med hvad vi har lavet gennem

tiden.
Vi tænker over tingene til næste møde. Det bliver nok en opgave for næste generalforsamling og bestyrelse.

• Michael: Der går for lang tid mellem møderne, og vi kommunikerer dårligt over mail. Vi aftaler at holde møder oftere. Første gang bliver sidste tirsdag i september.
• Vi skal have os et besyrelsesforum, der kan erstatte meget af emailudvekslingen, der halter noget. Erik opretter et lukket forum samtidigt med at han ser på kalenderen,

hvilket er meget snart.
• Mikkel lukker for korsørfæstningsevent, fordi vi ikke kan få lov til at sove inde og vi kunne kun få 2000 for det - ikke noget med transport og mad. - Klog beslutning

siger vi.
• Isabella nævner at der mangler folk til Barda, der sidste år fungerede godt organisatorisk og var en fed oplevelse.
• Michael stopper som event-ansvarlig, da han ike har tid og overskud længere. Gurli vil gerne afløse ham, men først når han er færdigudlært om 9 uger.

Det betyder vi mangler en tovholder til en opgave: 1-2 september skal vi have en kamparena og informationsbod til Holbækmessen ved Kulturkassernen.


