
Bestyrelsesmøde den 31.8.2008

• Til mødet var mødt
Steven Gjelstrup Poulsen
Steffen Jørgensen
Dennis Sødal Christensen
Josefine Lund Ludvigsen
Jens Watson

Gæster:
Klement
Mads

• Valg af dirigent
Josefine Ludvigsen blev valgt som dirigent.

• Økonomi
Vi har ca. 5000 kr. stående på vores konto.

Steven skal have et hævekort eller dankort til kontoen, da det vil gøre det en hel del lettere at 
handle ind til de forskellige arrangementer.

• Fremskridt siden sidste bestyrelsesmøde
Vi har holdt Gamers Weekend med succes. Der var 11 tilmeldt denne gang. De to 
forberedelsesdage vi havde lørdagene inden var også en succes og noget vi gerne vil fortsætte 
med til næste Gamers Weekend.
Næste gang skal vi afholde en anden slags turnering eller nogle mindre konkurrencer, da der 
denne gang gik alt for lang tid med det.
Inden næste gang vil vi også gerne have lavet nogle plader til en battle field.

Vi har været til Pleitdorf. Hvis vi skal til et scenarie i Jylland igen, bør vi overveje at slå os 
sammen med et hold fra Jylland, så vi slipper for at transportere vores udstyr så langt.

Der var et par stykker der var til scenariet ”Evighedens Nat”. De synes det var gået fint, men der 
er et af foreningens sværd der er blevet væk.

Steffen er kommet videre med skjoldene, men de er ikke helt færdige.

• ”Den sidste dag” (Høng-Crewets sommerscenarie)
Vi har set på et område i Asnæs (Ulvsborg), og det så ud til at være et rigtig godt sted til 
scenariet.

Hjemmesiden skulle gerne være oppe til nytår.

• Kampagne
Intet nyt.

• Evt. 
Næste HøngCrewCon bliver fredag d. 7. – søndag d. 9. november 2008
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Dennis er igen blevet sat til at lave tøjstativet. Vi skal også have købt nogle mere holdbare 
bøjler.

Når vi nærmer os ”Den Sidste nat” vil det måske blive nødvendigt at holde bestyrelsesmøde en 
gang om måneden.

• Næste møde
Steven har fået dankort eller hævekort til kontoen.

Klement har fundet ud af hvad pladerne til en battle field koster.

Vi har søgt/fundet ud af noget om at søge penge til sommerscenariet. Josefine finder ud af noget 
om dem vi kan søge hos i Høng, og Steven finder ud af noget om kommunen.

Har vi fundet en film og en dato til vores biograftur.

Vi har købt brætspil.

Josefine husker referatet af dette møde.

Datoen for næste møde er 25.10.2008


