
Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag d. 19/12-13

Fremmødte: Andreas Esso Jensen, Astrid Loft Hansen, Kim Larsen, Lars Gutjak Poulsen og Pierre Husted Sigvardsen

1. Referent og Dirigent
Dirigent: Kim Larsen
Referent: Lars Gutjak Poulsen

2. Godkendelse af dagsorden
OK

3. Arrangementsmedlemsskaber
Oprindeligt brugt til at grupper kunne låne og investere i vores udstyr ved enkelte arrangementer. Medlemsskaberne tæller ikke overfor DUF.
Der findes ikke alternativer på dette tidspunkt. Arrangementmedlemsskaber skal fjernes. Astrid skriver vedtægtsændringen. Vi vil finde på en anden løsning senere.
3b. Hvordan tjener DNV penge?
DNV kan ikke løbe rundt uden betalinger, så gratis deltagelse for medlemmer er ikke en mulighed, da kontingentbetalinger tilfalder hovedkassen og ikke
arrangementet. DNV er ikke interesseret i at miste deltager og vil derfor ikke sætte prisen op.
Ved kontingentændring kan vi give en gulerod til medlemmer der spiller med i DNV. Forslag til ny pris for DNV; 60 kr. for ikke medlemmer og 40 kr. for medlemmer.
3c. Ændring til kontingent
Vi vil dele kontingentet op igen i junior og senior. Junior skal betale 125 kr. og Senior 250 kr. Aldersgrænsen sættes ved 16 år, sv.t. juniormedlemmer af bestyrelsen
som beskrevet i vedtægterne.
Astrid skriver vedtægtsændringen

4. Foreningstraileren
Traileren er blevet repareret for ca. 1400 kr. Traileren bliver synet fredag den 20/12-13. Bestyrelsen har ved flertal bevilget 1000 kr. til at få traileren nedskrevet til 500
kg.
4b. Brug af udstyr på lageret af lageransvarlig
Der gives udtryk for et ønske om at have mere styr på hvad der bliver brugt på lageret og af hvem.
Det besluttes ved flertal at genindføre at have to lageransvarlige. Andreas Esso vil gerne være den anden lageransvarlige.
Hvis teltet vælter til et scenarie skal låner ikke betale for et nyt telt. Aka. der skal ses på vores retningslinier for lån af udstyr.

5. R/R's hjemmeside og server dertil
Der er ønske om at få siden opdateret, og få fjernet alt det data der er forkert, snarest muligt. Wordpress foreslås som en mulighed. Det vil kunne køre på en hosted
server (linux), og derved ikke være så dyrt som alternativer. Pierre vil se på hvad det kræver at omkode tilmeldingssystemet (bestyrelsen er åben for et muligt honorar)
og oprette en wordpress. Kim og Astrid melder sig til at bygge og skrive den nye side.
Den nuværende side bliver rykket tilbage til gammel server.

6. Indmelding i R/R og registrering deraf
Astrid har præsenteret sit indmeldingskit. Pierre vil gerne have at man kan skrive forældres navn og underskrift på tilmeldingsblanketten. Han hører forældrene ad til
DNV i januar og foreslår at kit’et præsenteres til generalforsamlingen.
Vi fjerner indmelding på siden. Astrid skriver tekst.

7. GF generelt; praktiske opgaver før og under
Deadline for indkaldelse 28. december. Deadline for aflevering af vedtægtsændringer 10. januar.
Vedtægtsændringer skal på R/R's hjemmeside. Der vil blive lavet en underside (/GF2014) til dette, af Pierre. Der vil også bliver oprette et forum til at diskutere
vedtægtsændringer, det ser Pierre og Gutjak på.
Esso og Astrid vil stå for mødeforplejning
Astrid skriver udkast til indkaldelsen og laver mailingliste for konventionelle og rænkespil -medlemmer. Pierre skriver følgebrev og laver mailingliste til
DNVmedlemmer.

8. HEAT
Bestyrelsen minder HEAT om at der skal indhentes børneattester på alle arrangører og faste medhjælpere. Det pointeres generalt at vi skal indhente nye børneattester
når vi går ind i et nyt år, hvilket det aftales at bringe op på generalforsamlingen. Derudover opfordres til at der til HEAT bliver gjort tydeligt opmærksom på, at alkohol
og andre euforiserende stoffer ikke er tilladt til scenarierne.

9. Eventuelt
Der var intet til eventuelt.


