
Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2011
Til mødet var mødt 

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

1. Valg af dirigent
Steffen Jørgensen blev valgt som dirigent.

2. Økonomi
Vi har fået den støtte vi har søgt om til foreningen.

Vi har fået den støtte fra landsforeningen, som vi manglede at få.

Hjemmesiden er betalt igen.

Vi har betalt kontingent til landsforeningen Bifrost.

Vi har 24.932,44 kr. stående på kontoen, hvoraf 16.000 kr. er til La' kune Vita.

3. Fremskridt siden sidste bestyrelsesmøde
Vi er nu syv medlemmer.

I bestyrelsen mangler Rasmus og Christian at blive medlemmer.

Der er oprettet online tilmeldingssystem på hjemmesiden.

Vi var fem afsted til Syndens By.

4. Sommerscenarie (Sensommerdrømme)

Rasmus og Dennis har været til møde med Ravnsholt/Reopos.

Vibeke er kontaktperson fra Ravnsholt/Reopos.

Der er foreløbigt to tilmeldte scenariet (fra Høng-Crewet og Ravnsholt/Reopos).

5. La' kune Vita

Der er lukket for tilmeldingen. Der er 23 tilmeldte (det er dog ikke alle der har betalt endnu).

Der bliver afholdt workshop for de frivillige d. 22.-23. april 2011 – der vil blive sendt nærmere info 
ud.

6. Evt.
Steffen foreslog, at vi køber noget GamesWorkshop-terræn.
Det blev vedtaget at vi køber tre sæt hegn.
Dennis bestiller det.

Con'et bliver rykket til d. 24.-26. juni 2011, da det ellers ville ligge oven i Legendernes verden III.
Weekenden bliver delt op i fem moduler af fire timer hver. Indholdet planlægges umiddelbart før 
hvert modul.
Vi skal minimum være ti deltagere, for at arrangementet bliver afholdt.



Prisen er 200 kr. for crew-members og 250 for ikke-crew-member (inkl. 50 kr. oprydningsgebyr).
Steven laver tilmeldinger

5. Næste møde (generalforsamling)
Dato for næste møde er d. 7.5.2011
Josefine husker referatet af dette møde.
Inden næste møde har:

– Rasmus og Christian meldt sig ind i foreningen.
– Steffen har indsendt børneattest-papirer.
– Dennis har bestilt GW-terræn
– Steven har lavet tilmeldinger til Con'et.


