
Bestyrelsesmøde d. 29. oktober 2010
Til mødet var mødt 

• Steven Gjelstrup Poulsen 
• Christian Von Scheye 
• Dennis Sødal Christensen 
• Josefine Lund Ludvigsen 
• Steffen Jørgensen

• Jens Watson 

1. Valg af dirigent
Steven Poulsen blev valgt som dirigent.

2. Økonomi
Vi mangler stadig at overføre penge til nogle folk, der lagde ud for for bl.a. kørsel til Kongens 
Epilog.

Overskuddet fra de to sidste Gamers Weekends er sat ind på kontoen.

Der står 7084,49 kr. på kontoen. 

3. Fremskridt siden sidste bestyrelsesmøde
Steven og Josefine var d. 11.10.2010 inde på Høng Privatskole og lave et oplæg om karakterarbejde 
og nævekamp, fordi skolen skulle afholde et middelaldermarked.

Vi har afholdt Gamers Weekend 12 med 15 deltagere. Det var endnu en gang en succes.

Dennis hjalp til i Rødovreløbet som ork.

Vi var fem afsted til Forum 2010.

D. 14. august ryddede vi op i vores lokaler.

4. Evt.
Vi har snakket om at starte en junior-kampagne i Høng-Crewet. På grund af manglende erfaring har 
vi valgt at at starte med at tage til en junior-kampagne i Vemmelev.
Steven har skrevet til dem to gange, men har ikke fået svar. De kunne evt. bruge os som event, og vi 
kunne bruge deres erfaring.
Det er sidste lørdag i hver måned kl. 12-15. Vi kunne tage afsted en eller to gange.
Steven skriver til folk, at vi tager afsted.

Jens, Mikkel og Steffen har snakket om at lave et scenarie.
De har foreløbigt skrevet to støtteansøgninger, og scenariet er afhængigt af at få støtte.
Det bliver afholdt den sidste weekend i maj.

Jens spurgte, om vi ville hjælpe BRIF med at lave noget uhyggeligt d. 5 februar om aftenen.
Det er for 60 børn fra 1. til 7. kl.
Det hjælper vi gerne med til, og Jens finder ud af, hvornår fristen for tilbagemelding er.

Igor er kommet med et forslag om, at vi hjælper Gamestop med en World of  Warcraft -event. De 
skal bruge 3-5 mand. Christian lægger noget omkring det op på forummet.

Bifrost har på deres hjemmeside skrevet noget om samværspolitik og børneattester.
Vi har vedtaget, at der bliver indhentet børneattester på bestyrelsesmedlemmer og løbende på 
arrangører i Høng-Crewet. Steven finder ud af, hvordan vi gør det.



Det blev diskuteret, om vi skal have en samværspolitik. Vi synes ikke, det er relevant lige nu, når 
foreningen ikke er større, men når vi får lavet en junior-kampagne, vil det være relevant.

Vi holder Gamers Weekend 13 d. 7.-9. januar 2011. Da man er medlem indtil generalforsamlingen, 
gælder medlemsrabatten for medlemmer i 2010 stadig.

Det blev foreslået, at vi bruger flere penge på Gamers Weekends, når nu vi holder så mange af dem.
Det blev vedtaget, at vi fremover køber alle hær- og regelbøger til Warhammer fantasy og 40k.
Dennis vil prøve at skaffe nogle tilbud.
Bøgerne må ikke udlånes, og må kun bruges til foreningsarrangementer.

Ud fra et af oplæggene, der var til Forum 2010, snakkede vi om, at vi ikke er gode nok til at 
anerkende hinanden for de ting, vi gør. Vi skal huske også at anerkende hinanden for de små ting.
Vi snakkede også om, hvordan vi kunne strukturere større projekter.

5. Næste møde (generalforsamling)
Dato for generalforsamlingen er 15.1.2011 kl. 13.00
Josefine husker referatet af dette møde og bestyrelsens beretning.
Steffen sender støtteansøgninger.
Steven finder ud af, hvordan vi indhenter børneattester og arrangerer tur til junior-kampagne i 
Vemmelev.
Christian lægger oplæg fra Gamestop på Forummet.
Dennis skaffer tilbud på Warhammer-bøger.
Vi overfører de penge der mangler at blive overført fra Kongens Epilog.
Jens har fundet ud af noget mere omkring BRIF-arrangementet.


