
Bestyrelsesmøde den 15.12.07

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

Dennis Sødal Christensen har meldt afbud

• Valg af dirigent
Steven Poulsen blev valgt som dirigent.

• Økonomi
Dennis har overført pengene til dem der manglede, men da Dennis ikke er her, ved vi ikke hvor 
meget der står på kontoen.

• Fremskridt siden sidste bestyrelsesmøde
Der er blevet afholdt endnu en succesfuld Gamers Weekend

Christian er ikke nået så meget længere med tøjstativet.

Josefine har ikke fået printet flieren ud

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.

Josefine har lavet nogle forslag til hvilke af vores ting, vi skal mærke og hvordan. Det af vores 
udstyr der skal mærkes er: Kostumer, våben, møbler, ringbrynjer. Nu skal mærkerne laves og 
sættes på.

Mikkel og Christian har ikke fundet ud af noget et juniorarrangement.

• Evt. 
Bestyrelsen er for sløj til at møde op til vores møder, til at melde afbud hvis de ikke kommer 
(det er dog blevet lidt bedre), og til af få gjort de ting de har meldt sig til at tage ansvaret for.

Det blev foreslået, at vi begynder at sælge juicebrikker i stedet for sodavand, og vi synes, det 
lyder som en god idé.

Josefine synes, vi skal købe nogle kasser til stof og andre materialer, der bare ligger på hylderne 
eller i alt for slidte papkasser. Hun synes også, vi skal købe en symaskine, så vi ikke er 
afhængige af kommuneskolens, og at vi skal købe bogen: Special effekter til Live Rollespil af 
Janus Vinther.

Vi bør snart gå ned med flasker, der er ved at være mange af dem. Det kan gøres en lørdag 
formiddag.

Vi skal finde ud af om vi kan få flyttet noget af alt det, der står i vores rum i sløjd, og vi skal på 
affaldspladsen med det affald vi har stående i sløjd. Det bør vi kunne nå mellem jul og nytår.



Bestyrelsesmøde den 15.12.07

Bestyrelsen har vedtaget at vi gerne vil betale for endnu et års abonnement af bladet 
”Rollespilleren”

Det er blevet foreslået at vores medlemmer skal have muligheden for at lære noget mere, dette 
kunne gøres ved en workshopdag den 2. eller 4. Lørdag i måneden. Den dag skulle der være 
workshops til kostumer, props, våben, scenarieskrivning, evt. andet. Der skal laves sedler 
medlemmerne kan få med hjem og tilmeldingssedler, der vil blive hængt op til live.

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

Josefine har printet og delt fliers ud.

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

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

Josefine er begyndt at mærke vores ting.

Mikkel og Christian har fundet ud af noget om juniorarrangementet.

Vi har fået kigget på nogle priser og holdbarhedsdatoer på juicebrikker.

Vi har væres nede med flasker.

Steven har fundet ud af, om vi kan få flyttet de ting der står i sløjd.

Vi har været ude med affald.

Steven har lavet sedler til workshop dage.

Josefine husker referatet af dette møde.

Datoen for næste møde er den 12.1.2008


