
Bestyrelsesmøde den 16.06.07

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

• Valg af dirigent
Steven Poulsen blev valgt som dirigent.

• Økonomi
Dennis har fået regnskabet af Camilla, men har ikke fået kigget på det endnu. Han mener dog, 
der står omkring 10.000 på vores konto.

• Fremskridt siden sidste bestyrelsesmøde
En efterskole i Næstved har spurgt om hjælp til et rollespilsprojekt, men det ville vi ikke kunne 
nå at hjælpe dem med.

Margit Eriksen vil gerne arrangere en weekend med rollespil for ældre mennesker, og har spurgt 
om vi vil hjælpe hende. Vi har sagt ja, og arrangementet holdes efter sommerferien.

Dennis er ikke nået så meget længere med terrænbordet. Det er næsten færdigt, men han er nødt 
til at finde et andet sted, han kan lave det sidste.

Christian har igen overtaget projektet om et nyt tøjstativ.

• Sommerscenarie
Peter har meldt afbud.

Christian låner vores store pavillontelt.

Vi skal meget snart finde du af, hvad vi skal bruge af kostumer, så vi kan få købt stof. Steven 
har fundet en forretning med billigt stof i Århus.

Vi har vedtaget at foreningen kun bør bruge penge på hør og uld til kostumer.

Vi finder på noget fællesmad til dagen før scenariet går i gang, da dette vil være det nemmeste 
og billigste.

• Evt.
Teksten i vores poll i det nye look til siden kan ikke læses, da den er for lys, og skal derfor laves 
mørkere.

Det er blevet foreslået at vi finder en dag, hvor vi kan rydde op i vores opbevaringsrum i sløjd.

Vi skal finde ud af, om man kan købe væger til vores flagermuslygter, og Dennis har set på 
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nogle reoler i Harald Nyborg til vores bibliotek i Haeven. Christian vil høre Simon, der arbejder 
i Harald Nyborg, om de har dem.

Mikkel kender nogle, der måske har nogle billige reoler. Han vil undersøge sagen nærmere.

• Næste møde
Josefine husker referatet af dette møde.

Datoen for næste møde er den 14.07.2007


