
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. maj 2006

1) Formalia

Erik er ordstyrer og referent.

2)Opfølgning på tidligere beslutninger

TT: Michael er i gang med at finde en gruppe, men har endnu ikke haft held til at få nogle med sig. Flere ideer kunne være: Lars, Karina, Ian og Jonas.
En lille håndfuld folk burde være nok. Michael fortsætter med at rekruttere.

GC: Gik desværre i vasken i dette forsøg. Erik taler med Jon om en ny dato. Jørgen betaler deltagelse tilbage hurtigst muligt til dem der nåede at få betalt.

KT: Alan kan ikke påtage sig opgaven. Paw, Gurli, Nicklas, Mikkel Lund og Hans-Kristian vil måske efter sommerferien, afhængigt af deres
skolesituationer.
Erik sletter KT fra hjemmesiden til vi har noget at tilbyde.
Isabella taler med folk og får lavet en arrangørgruppe og hører om de vil lave en løbeseddel til GH.
Man kunne eventuelt lave KT til et fast arrangement under TT, når det kommer op og køre.

Medlemskort: De er på vej nu. Dan får dem lavet så snart han har fundet ud af at bruge brevfletning ordentligt.

Guldhænder: Arrangørerne får alle udgifter i forbindelse med transport og deltagelse dækket.
Isabella sørger for at melde foreningen ind i LLR inden lørdag.
Vi skal prøve at se om vi kan tage hurtigfærgen, for den er billigst.

Middelalder: Vores deltagelse i middelaldermarkedet kører som det skal. Der kommer 15-18 stykker med. 2-3 mand skal til hestetræning 21/05. Dem
sørger Isabella for.

Arrangementet foregår ved Field’s 1-4/06. Erik luftede tanken for at tage derinde med en foreningstur som tilskuere.

Michael snakker med Ulfborgens venner om et eventuelt samarbejde.
Isabella overvejer at afholde et middelalderkostumekursus hvis der skulle blive brug for det.

Moms: Vi er afmeldt moms per 31/12-2005. Vi kan ikke længere købe ind i Dagrofa, men til gengæld sparer kassereren en masse arbejde.
Erik fjerner foreningens SE-nummer fra hjemmesiden.

3) Akutte problemer

Guldhænder er ikke særligt begyndervenligt, og da det arrangement er den eneste flade til nye deltagere lige nu, er det problematisk.

Erik forklarer at arrangørgruppen først og fremmest laver arrangementet efter deres vision, og at det er umuligt at lave noget for alle foreningens medlemmer, hvilket heller
ikke er meningen. Der er dog et stort problem med nybegyndere der tilsyneladende ikke ønsker at bruge hjemmesiden eller ikke kender til den (på trods af målrettede
informationer).

Isabella vil gerne lave et hold der kan tage sig af nybegyndere.

Vi mangler holdledere til kampagnen for at den kan få en stabil grund at stå på. Guldhænderarrangørerne har besluttet sig for at tage på charmeoffensiv ud til nogle
kampagner og spille med. Samtidigt vil de prøve at skaffe flere der har lyst til at tage sig af nybegyndere.

Lageret bliver ordnet sidst i maj. Jørgen vil gerne have en lageroptælling, og generelt vil vi gerne have mere styr på lageret. Vi starter med at få oprydningen på plads og
fortsætter derfra.

Der er ikke længere noget problem omkring rodet på KK efter sidste Guldhænder. Det meste var rygter og misforståelser. Men arrangørgruppen stammer sig an og sørger for
at overholde alle protokoller, så folk ikke kan sætte os i forbindelse med sådan noget igen, om det er sandt eller ej.

4) Medlemsstatus

For at få bedre overblik over hvem der melder sig ud, laver Jørgen en aldersopdelt liste over folk der ikke har betalt.

Af de 78 medlemmer under 18 er kun 30 fra Holbæk.

Dan sætter en tanke i gang om at ændre foreningens struktur og gøre R/R til en forening for arrangører.

Arrangørmeldemmer skulle så betale et lille kontingent og have adgang til foreningens ressourcer.

Deltagermedlemmer skulle betale mere i kontingent og få rabat på foreningens arrangementer.



Erik mener at medlemstallene altid vil stige og falde. Vi bør lave nogle få, men gode, arrangementer for at skabe et godt fundament som man ønsker at være en del af.

Michael mener vi kan få en masse lokale medlemmer ved at få noget omtale i pressen og blive mere lokalt kendt. Eksempelvist kunne man invitere en journalist med ud til
Guldhænder og lade ham eller hende være med på et hold.

Dan mener det er en god ide, når vores arrangementer kører bedre. Vi skal først have et godt fundament før vi fylder flere ind i det.

TT skal være vores ”åbne hus”. Det er her nye folk skal kunen komme først og blive varmt modtaget og lære noget om foreningens aktiviteter. Når de så er klar, kan de
deltage i Guldhænder, Gorrcon eller andet.

Hvis vi fortsætter med planen om at gøre vores arrangementer så gode som muligt, vil medlemmerne komme igen. Isabellas forslag på dagsordenen er gode, men noget der
akn høre ind under TT.

Ideen om en visionsaften om ”hvad vil medlemmerne have at foreningen laver” bør ligge efter alle generalforsamlinger, for her er folk der vil arbejde for foreningen alligevel
til stede.

Jørgen sender en sidste rykker ud til ikke-betalende medlemmer.


