
Referat af bestyrelsesmøde 25/09-2007
Til stede: Isabella Johansen, Dan Hansen, Paw Petersen, Martin Alring, Erik Ingersen, Michael Jensen, Pierre Husted, Jonas Sivertsen, Christoffer Arnberg, Tobias Larsen,
Oskar Lerche og Jeppe Underbjerg.

1) Formalia

• Erik er ordstyrer og referent.
• Dagsorden godkendt uden ændringer, men punkterne tages i rodet rækkefølge, fordi Pierre og de kommende arrangører har meldt de først kommer senere.

2) Status på projekter og arrangementer

• TT
◦ Michael ønsker nogle ikke-voldelige spil: Ludo, Matador og kortspil. Vi siger god for det og beder Michael bestille det gennem Elis boghandel.
◦ Der er købt en Wii. Der er blevet godt modtaget.
◦ Isabella mener at ikke-medlemmer bør betale for brug af den nye Wii-konsol. Stemningen er ikke for regulationer, men vi opfordrer TT-folkene til at holde øje

med den. Hvis der skulle opstå problemer, tager vi det op igen.
Selvom vi har sagt at TT er for medlemmer, er det et åbent arrangement, fordi vi holder det på KK. Folk er velkomne til at komme forbi, men selvfølgeligt skal
ingen misbruge foreningens udstyr.

◦ Michael har overtaget kiosken, og det kører fint.
• Lageret

◦ Michael: Lagereoptællingen er gået i gang, men der er et godt stykke vej endnu. Der er rigtigt meget at holde styr på. Sidste arrangement kom på benene med
mundtligt overlevering, men der var folk nok. Der bliver indkaldt på samme måde igen, for at ordne resten.
Brænder du for at rydde op på lageret, så kontakt Michael.

◦ Vi har fryser, som står hos Pierre. Den vil han gerne af med. Thorsten siger at vi godt kan have den på KK, hvis den står i lagerrummet overfor køkkenet. Der
stiller vi den til fri afbenyttelse for alle brugere af KK.

◦ Traileren står stadig hos Pierre, og det fungerer fint.
◦ Under forberedelserne til Krigslive bemærkede Pierre at teltene er godt rodede og tilbehøret spredt. Han foreslår at vi laver en teltoprydningsdag, hvor alle telte

bliver slået op, pakket ordentligt ned, og får nogle laminerede skilte på poserne. Han havde et eksempel med på et skilt til teltene, som så rigtigt godt ud.
Vi er med på at der skal være en dag hvor teltene bliver gennemgået og pakket, men da der er mange bolde i luften for tiden og ingen skal bruge teltene lige nu, så
sætter vi opgaven på venteliste.

◦ Brandudstyr: Michael siger at vores udstyr er forældet. Til at starte med, køber vi 1 pulverslukker og 1 trykladet vandslukker. Det dækker Live-Lørdags behov.
Når vi kommer til sommerarrangementerne, tager vi en status igen og køber større ind, hvis det bliver nødvendigt. Martin står for indkøb til LL.
< Brandæpperne er stadig fine.

• Førstehjælpskursus
◦ Vi har et kursus til gode hos Falck. Dan smækker det op på forum og samler folk.

• Medlemskort
◦ Dan har lavet et udkast til medlemskort. Han kæmper mod brevfletning indtil videre. Bort set fra det, er det klart til at blive taget i brug fra næste år.

• Haeven
◦ Budget ikke klar. Isa har fået de sidste papirer fra Paw i dag. Det kommer op inden næste møde.
◦ Der er lavet en film på en time over scenariet, som man kan se på Havens hjemmeside.

• Pr-udvalg
◦ De holder deres første møde i december. Ellers ikke ngoet nyt.

• Holbæk-messen
◦ Fedt arrangement, men vi var placeret kedeligt.

• Barda
◦ Der var 13 der havde tilmeldt sig, men 3 der dukkede op. Vi fik ikke ngoet info fra Barda, så arrangementet faldt til jorden. Dem der nåede afsted, havde det dog

meget sjovt.

3) Kassernerådet

• Pierre er stoppet i Kassernerådet, og forklarer hvad opgaven går ud på:
◦ Kassernerådet bestemmer over området og består af de faste brugere: R/R, teaterforeninger, aftenskolder, Red Devils og så videre. Man kan kun have faste

reserveringer af lokaler, hvis man er medlem.
◦ Der bliver holdt møder 6-10 gange om året. Der er et forretningsudvalg bestående af kasserer, formand og næstformand. De sørger for beslutninger mellem

møderne.
◦ Som medlemsforening skal man hjælpe til fællesarrangementer og udvalgsarbejde.
◦ Thorsten er ansat til at køre det daglige arbejde. Rådet står for de visionære beslutninger og for arrangementer.

• Dan tager tjensen.
• Stor tak til Pierre for hans arbejde indtil nu.

4) Nye tiltag

• Live-Lørdag
◦ Arrangørerne har lavet en liste over førstehjælpsudstyr, som de mener der mangler. De får lov til at købe hvad der mangler.
◦ Bydgettet er det samme som for Guldhænder, så det er godkendt.
◦ Visionen og tidsplan godkendt.
◦ Arrangørplanen og arrangementet som helhed godkendes, hvis Jonas Sivertsen, der er hovedarrangør melder sig ind. Det gør han.

• Call of Cuthulhu-inspireret kampagne
◦ Vi blev præsenteret for en ny arrangørgruppe der gerne vil tale en CoC-inspireret kampagne fire gange årligt. Gruppen består af: Tobias Larsen (sikkerhed, pr og

praktisk), Oskar Lerche (karakterskrivning), Christoffer Arnberg (projektansvarlig og kasserer) og Jeppe Underbjerg (karakterskrivning).
◦ Der blev fremlagt et budget (som vi gerne vil have på skrift i kassererens skabelon). Kort opridset kører scenarierne med cirka 50 deltagere der betaler 300kr for 3

døgn. Af de 300, skal 100 gå til effekter.
◦ Arrangørerne leder efter en (helst gratis) lokation. KK er ikke en mulighed, fordi det betyder at alle skal sove samme sted. Det duer ikke til intriger og gys.
◦ Den nedre aldersgrænse bliver 18 år. De regner med at afholde første scenarie efter at de alle selv er fyldt 18.
◦ De regner med at første spilgang ligger i første halvår af 2008.
◦ Kampagnen bliver regelløs, men arrangørerne vil lave en række offgame retningslinjer, som folk skal følge. Her vil blandt andet stå at man slås med

markør-/stuntkamp og at alkohol er tilladt i berænsede mængder. Retningslinjerne er ikke udfærdiget endnu.
◦ Kampagnen får sin egen hjemmeside og forum, i stil med Haeven.
◦ Spillerne er en kultistloge der mødes en gang i kvartalet og diskuterer ny viden om de gamle guder.
◦ Arrangørerne skriver rollerne og fordeler dem til spillerne.
◦ Ideen er godkendt indtil videre.

5) Opfølgning på sidste møde

• Gurli er klar til at overtage posten som event-ansvarlig om tre uger. Indtil da holder bestyrelsen skansen.
• Sminkekasse fra Lidl er købt. Dan har doneret den til foreningen, fordi kvitteringen blev væk.



• Paw er snart færdig med at rette listen over medlemmer. Den bliver færdig inden Live-Lørdag.
• Erik har ikke glemt bestyrelsesforummet, men har prioriteret LL højere. Det kommer snart.

6) Åbent punkt/Verdensherredømme

• Der er 75.000 penge på vores bankkonto.
• Vi skal have billeder af bestyrelsen op på hjemmesiden inden vi bliver skiftet ud til næste egeneralforsamling. Folk kan sende deres billede til Erik, så retter han til og

lægger det op.
• Gry Gresbakken vil gerne låne Kzandor til en kampagne uden for foreningen. Vi vil gerne høre mere fra hende inden vi beslutter noget. Som udgangspunkt er det dog

kun foreningens medlemmer der kan bruge verden, da det er os der har en aftale med skaberen. Isabella står for kontakten.
• Der er åbent hus på KK på fredag. Vi skal stå i bod til 17 til 20, hvor vi sælger ting der er indkøbt. Der skal købes eller bages kager til at sælge. Dan, Martin og Michael

tager afsted.
• Der er lavet en aftale med Godik om at vi får en god pris på skurvogne osv. hvis vi for fremtiden kontakter dem først, når vi har brug for noget de kan levere.
• Emne til næste gang: transportpolitik - vi giver 1.5 kr per kilometer kørt for foreningen under et arrangement eller på anden måde aftalt med bestyrelsen. Er det nok,

eller skal der gøres andet?


