
Bestyrelsesmøde d. 7. maj 2011
Til mødet var mødt 

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

Gæst: Frederik Andersen

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

2. Økonomi
Vi har 8532 kr. stående på kontoen.
Der er betalt penge til La' kune Vita.
Vi har købt Warhammer Army Book: Orcs & Goblins og Warhammer 40k Codex: Grey Knights.

3. Fremskridt siden sidste bestyrelsesmøde
Vi er nu otte medlemmer.
I bestyrelsen mangler Rasmus at blive medlem.
Dennis har sendt en mail til Asgaard Games for at få et tilbud på noget terræn.
Vi har holdt to La' kune Vita workshops; en i Høng og en i København. Begge gik rigtig godt.
Har har afholdt Gamers Weekend 14, og det var en succes.
Der er sendt invitation til HøngCrewCon ud.

4. Sommerscenarie
Vi har droppet Sensommerdrømme, og håber i stedet at kunne komme til ”Noget om helte”.
Vi tager stadig afsted med folk fra Ravnsholt/Reopos og også med folk fra Ravneborg.

5. La' kune Vita
Der er 22 tilmeldte, som alle har betalt.
Der er styr på det hele.
Høng-Crewet betaler evt. underskud, og evt. overskud går til takkegaver. Der bliver højst købt 
takkegaver for 1.500 kr, og resten af et evt. overskud går til Høng-Crewet.

6. Evt.
Vi har meldt os som parkeringsvagter på Ulvsborg d. 9-10 juli.
Vi skal have spurgt dem, om vi skal have kostumer med.
Det blev vedtaget, at vi fremover ser budgetter igennem på arrangementer, før vi godkender at støtte 
dem. Vi går efter at vores arrangementer går i nul.
Steven finder ud af om der er juniorkampagne i Vemmelev d. 28. maj.

7. Næste møde
Dato for næste møde er d. 9.7.2011
Josefine husker referatet af dette møde.
Inden næste møde har: 

• Rasmus meldt sig ind i foreningen. 
• Dennis har bestilt GW-terræn.




