
Bestyrelsesmøde den 22.04.06

• Til mødet var mødt
Steven Gjelstrup Poulsen
Dennis Sødal Christensen
Christian Von Scheye
Frederik Andersen
Camilla Nyvang Rasmussen
Josefine Lund Ludvigsen

• Valg af dirigent
Steven Poulsen blev valgt som dirigent

• Økonomi
Camilla har fået sit hævekort, men Steven har ikke fået sit endnu.

Camilla har fået de kvitteringer hun efterspurgte sidst og laver snart et regnskab.

• Fremskridt siden sidste bestyrelsesmøde
Sodavandsordning: Den er kommet op at køre.

Regelsæt: Panteonet er endnu ikke lagt ud på hjemmesiden, men der arbejdes på det. Der er 
kommet udkast til magi-reglerne, som der vil blive arbejdet videre på. Der er også kommet et 
par idéer til delen om kropspoint og skade. Der ønskes stadig udkast af regelsæt til næste 
bestyrelsesmøde.

Workshops: Gruppen finder snart en dato. Det skulle gerne blive i starten af maj.

Merchandises: Der ønskes stadig idéer til design til næste møde. Uden et design kan vi ikke 
komme videre.

HøngCrewCon 2006: Blev afholdt med succes. Der manglede en smule sodavand, men der var 
rigeligt med mad, chips og slik.

Profiler: Steven har stadig kun modtaget én profil. Resten skal komme hurtigst muligt.

• Kongens Æra
Sidst der var bestyrelsesmøde, blev der delt sedler ud, så vi kunne se, hvor mange der er 
interesseret i at komme med, men der er ikke kommet så mange udmeldinger tilbage. Dem, der 
er interesseret i at komme med, bør gå ind og læse på ”Kongens Æra”s forum, og bør få lavet 
nogle relationer.

Frederik og Camilla vil tage en tur i Fanatic for at få nogle tilbud på våben, og vi skal finde ud 
af hvor mange der mangler våben.

Steven bestiller ringe fra Sverige, og Camilla overfører pengene til dem.

Steven har fundet et godt sted i København, hvor vi kan købe stof.
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• Evt.
Der vil blive arrangeret en tur til Roskilde i starten af sommerferien, for dem der kunne tænke 
sig at købe militærstøvler.

• Næste møde
Josefine husker referatet af dette møde.
Datoen for næste møde er den 20.05.06


