
Bestyrelsesmøde den 3.11.07

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

• Valg af dirigent
Steven Poulsen blev valgt som dirigent.

• Økonomi
Dennis er her ikke, men han har skrevet, at han vil overføre pengene i aften.

• Fremskridt siden sidste bestyrelsesmøde
Steven har lavet en mailliste-funktion på hjemmesiden. 

Ungdomsskolen startede i sidste måned, og vi ved nu at der 10 elever på liverollespilsholdet.

Christian er ikke nået så meget længere med tøjstativet.

Flieren er blevet lavet færdig, nu skal den bare lægges ud forskellige steder:
Privatskolen
Kommuneskolen - sørger Mikkel for
Biblioteket - Josefine
Høng Gymnasium
Slagelse Gymnasium - Allan
HHX i Slagelse - Allan
HTX i Slagelse - Allan
Dianalund
Gørlev - Camilla (Josefines søster)

Allan er her ikke, så vi ved ikke om han har fundet ud af noget med støtte til foreningen.

Allan og Mikkel er ikke kommet videre med skjoldene.

Vi har endnu ikke fundet ud af hvordan vi mærker vores udstyr. 

Der afholdes Gamers Weekend fra fredag d. 23. – søndag d. 25. november. Man kan læse om 
arrangementet på hjemmesiden, hvor man også kan downloade tilmeldingssedlen.

• Evt.
Mikkel har foreslået, at vi laver et arrangement for yngre børn, for at få deres interesse før de 
bliver gamle nok til at starte i ungdomsskolen. Foreløbig skal Mikkel og Christian finde ud af 
mulighederne omkring tid, sted, aldersgruppe, pris osv.

Josefine har foreslået, at vi hjælper til med flere arrangementer, men vi vil heller ikke have alt 
for meget af den slags arbejde, og dem der før har kontaktet os, har ikke læst om os på 
hjemmesiden, så det vil være svært at reklamere med det.



Bestyrelsesmøde den 3.11.07

Steven påtager sig for mange opgaver. Han skal være bedre til at uddelegere arbejdet, og vi 
andre skal være bedre til at melde os, til at være dem der står for det.

Der vil blive holdt julearrangement d. 22. december.

• Næste møde
Christian har fundet ud af noget omkring tøjstativet.

Allan og Mikkel har prøvet at få nogle idéer til, hvordan vi kan få skjolde ud af de stykker træ, 
vi har liggende.

Mikkel og Christian har fundet ud af noget om juniorarrangementet.

Josefine har printet og delt fliers ud.

Allan har fundet ud af noget om en evt. støtte.

Dennis har overført penge til dem der mangler at få.

Josefine og Christian har fundet nogle idéer til, hvordan vi kan mærke vores udstyr.

Steven sørger for Gamers Weekend.

Josefine husker referatet af dette møde.

Datoen for næste møde er den 8.12.2007


