
Bestyrelsesmøde den 21.10.06

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

• Valg af dirigent
Steven Poulsen blev valgt som dirigent

• Økonomi
Camilla, som er vores kasserer, var her ikke.

Christian og Dennis mangler stadig at få nogle penge, det skal de snakke med Camilla om.

Vi har ca. 3000kr på kontoen.

Vi får penge igen til februar, men vi ved ikke hvor mange.

• Fremskridt siden sidste bestyrelsesmøde
Sværdene fra Fanatic kan ikke byttes.

Merchandises: Vi har modtaget en vareprøve af en kuglepen med Høng-Crewets navn på, men 
det virker som en dårlig idé at købe dem.
Josefine tager et forslag med til et design næste gang.
Der ønskes stadig flere idéer til design.
Foreningen kommer ikke til at tjene penge på vores merchandises.

Profiler af bestyrelsesmedlemmer: Stevens profil er blevet lagt op, så hvis nogle i bestyrelsen er 
i tvivl om, hvordan den skal skrives, kan de kigge på den.
Josefines profil er forældet og skal skrives om.
De manglende profiler skal komme hurtigst muligt.

Der har været holdt et åbent møde om vores interesse i de store sommerscenarier. Der var ikke 
så mange fremmødte. Intet blev ændret, folk er stadig interesserede i at tage af sted til de store 
sommerscearier i stedet for, at vi holder noget andet selv. Vi har endnu ikke fundet næste års 
sommerscenarie.

Workshops: Til sy-workshop’en fik vi repareret alle kostumerne, og folk vil fortsat gerne holde 
workshops.

Vi missede et møde i sidste måned, men det gør ikke noget, da der vist ikke er sket så meget.

• Evt.
Det er blevet foreslået, at vi køber materialer til at lave et terræn-bord, der kan foldes sammen. 
Dennis er i gang med at designe det, og vil finde nogle priser på materialerne.



Bestyrelsesmøde den 21.10.06

Der holdes Gamers-Weekend fra d. 10. - 12. november 2006. Steven tager tilmeldingssedler 
med på lørdag.

Der skal laves et spørgeskema om, hvad der kan gøre Høng-Crewets hjemmesidde mere 
attraktiv. Steven vil udforme nogle spørgsmål og lægge dem ud på forumet.

Det blev foreslået, at vi laver en flyer om Høng-Crewet, der kan hjælpe os med at skaffe nye 
medlemmer. Josefine kommer med et forslag til denne næste gang.

• Næste møde
Josefine husker referatet af dette møde.

Datoen for næste møde er den 25.11.2006


