
Bestyrelsesmøde den 07.04.07

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

• Valg af dirigent
Steven Poulsen blev valgt som dirigent.

• Økonomi
Dennis har endnu ikke fået adgang til vores konto af Camilla.

Både Dennis og Christian mangler stadig at få nogle penge.

• Fremskridt siden sidste bestyrelsesmøde
Der mangler blot én enkelt profil fra bestyrelsesmedlemmerne. Suppleanterne behøver ikke 
skrive en, men må gerne gøre det alligevel.

Der bliver i øjeblikket stemt om, hvilket sommerscenarie vi skal med til, denne afstemning 
slutter 30. april. Forslag til næste afstemning er meget velkomne.

Battle III er et spil, der er lagt op på hjemmesiden, men det er blevet diskuteret, om det skulle 
stå som menupunkt eller ej, så menupunktet ”Battle III” er nu lavet om til ”Spil”.

Dennis er i gang med at lave et terræn-bord, og håber det kan nå at blive færdigt til Gamers 
Weekend. Det kommer ca. til at koste 260 kr. Bestyrelsen har stemt om det og vedtaget, at 
foreningen gerne vil bruge penge på det.

• Sommerscenarie
Vi har endnu ikke valgt et scenarie, men der er blevet lagt en afstemning op på vores 
hjemmeside om det. 

Så snart vi ved, hvilket scenarie vi skal med til, kan vi finde ud af, hvor mange vi skal af sted.

Det blev foreslået, at vi får lavet noget, der kan støtte stængerne i vores pavillontelte, og at vi får 
lavet nogle kasser af træ til at opbevare teltene i, så det ikke ser så off-game ud. Det blev også 
foreslået, at vi køber nogle kasser til tøj osv., hovedsageligt for at holde det tørt.

• Evt.
Vi mangler god opbevaringsplads til vores udstyr, og vi har snakket om at hænge nogle rør i 
loftet til at hænge kostumer på. Christian har påtaget sig opgaven at lave det, men først skal der 
måles op.
Det blev også foreslået at vi får sat lås på nogle af vores skuffer, eller måske får nogle store nye 
skuffer.

Vi mangler materialer til våben osv., men vi ved ikke, hvor man kan købe de gode gamle 
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liggeunderlag længere.
Steven ved hvor der ligger en god læderforretning i København.

• Næste møde
Josefine husker referatet af dette møde.

Datoen for næste møde er den 05.05.2007


