
Bestyrelsesmøde den 10.10.2009

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

• Valg af dirigent
Steven blev valgt som dirigent.

• Økonomi
Kommunen har dækket vores underskud fra Den Sidste Dag på 3000 kr. Pengene er gået ind på 
kontoen.
Vi har brugt 6960 på et telt og div. lædersmåting.
Vi har betalt Ulvsborg.
Vi har betalt de penge, vi fik i støtte til Den Sidste Dag tilbage til Landsforeningen.
Vi har købt Space Hulk.
Der står 7157 kr. på kontoen.

• Fremskridt siden sidste bestyrelsesmøde
Vi har fået fire nye medlemmer. Vi er nu 14 medlemmer af Høng-Crewet.
Klement og Jens har fundet det træ de skal bruge til vognen.
Vi var fem fra foreningen der tog til Forum '09, og det var en rigtig positiv oplevelse.
Vi har holdt et arrangement på Høng bibliotek, og har aftalt med dem, at vi gerne vil holde et 
lignende arrangement igen på et tidspunkt. Der blev skrevet om arrangementet i tre af de lokale 
aviser. 

• Evt. 
Vi tager til GorrCon. Foreløbig er der tre fra foreningen er har tilmeldt sig.
Vi holder Gamers Weekend d. 27.-29. november og forberedelsesdage d. 7. og 14. november. 
Pressen skal inviteres til Gamers weekend. Prisen på Gamers Weekend er blevet sat op med 50 
kr., som man får tilbage, hvis man bliver og hjælper til med oprydningen. Der vil blive holdt en 
fantasy-turnering.
Landsforeningen holder generalforsamling d. 21. november
D. 23. januar 2010 vil vi bruge på at reparere telt og hus.
Vi prøver at samle et holde til Krigslive.

• Næste møde
Dato for næste møde er 19.12.2009
Steven har lagt biblioteksarrangementet på hjemmesiden.
Steffen har fundet ud af noget mere med Krigslive.
Steven skal printe nogle Gamers Weekend-foldere til Uldtotten.
Josefine husker referatet af dette møde.


