
Bestyrelsesmøde den 25.08.07

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

• Valg af dirigent
Steven Poulsen blev valgt som dirigent.

• Økonomi
Dennis har ikke modtaget noget fra banken endnu.

• Fremskridt siden sidste bestyrelsesmøde
Terræn-bordet mangler blot ben og at blive malet.

Christian måler op til tøjstativet i morgen.

Josefine mangler at tage nogle billeder til designet af vores merchandises.

Dennis, Steven og Josefine har kigget efter steder, vi kan søge penge. Langt de fleste steder skal 
man have et projekt, man vil søge penge til, så inden næste møde vil vi gerne have nogle forslag 
til, hvad vi skal søge penge til. Derefter skal vi have lavet et budget til projektet og skrevet en 
ansøgning. Der er allerede blevet foreslået: Et Mark-hus til, ringbrynjer, Høng-Crew-Con.

Margit har ringet og sagt, at arrangementet med en rolllespilsweekend for ældre desværre er 
aflyst pga. for få tilmeldte.

• Evt.
Det blev vedtaget, at vi rydder op lørdag d. 1.8.2007
Det vil hovedsageligt være lokalet i sløjd, der skal ryddes op.

Vi har afsluttet vores afstemning om mærkning af udstyr, og det er blevet vedtaget at vi skal 
mærke så meget af vores udstyr som muligt. Palnatoke kan mærke vores våben, så det skulle 
ikke være et problem. Til næste møde, skal vi have fundet ud af hvordan disse mærker skal se 
ud, og hvad de skal være lavet af.

Der er endnu ikke kommet nogen forslag til, hvordan vores CTF-udstyr skal se ud. Det blev 
foreslået at vi laver en fod, man kan sætte fanen i.

Det blev foreslået, at vi snart holder en Gamers Weekend, men det kan tidligst blive til 
november.

Der er alt for lidt, der møder op til live om lørdagen, så vi skal have gang i folk igen. Det blev 
engang til et tidligere møde vedtaget, at vi skulle planlægge nogle af vores lørdage, og det gik 
også fint, men på en eller anden måde kom vi bort fra det. Vi vil nu genoptage idéen så:
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1. lørdag i måneden vil der blive spillet CTF.
2. lørdag i måneden vil være fri.
3. lørdag vil der være et scenarie.
4. lørdag vil være fri.
5. lørdag vil være fri.

Hvis der ikke er nok til enten CTF eller et scenarie, vil der blive lavet udstyr.
Indtil oktober skal vi have mindet folk om at de skal møde op, og at der vil være lørdage med 
planlagte aktiviteter.

Vi skal blive bedre til at minde folk om, at de skal rydde op efter sig og huske at tage tingene 
med ind igen.

Det blev foreslået at vi køber nogle brætspil til dage med dårligt vejr.

• Næste møde
Folk skal finde projekter vi kan søge penge til.

Josefine husker referatet af dette møde.

Datoen for næste møde er den 22.09.2007


