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

• Kristine (gæst)

Valg af dirigent:
Steven blev valgt som dirigent.

Økonomi:
Vi har 1.364,47 kr stående på kontoen.
Vi har fået 8.000 kr i støtte af kommunen til vores tur til Krigslive.
Vi har købt stof til kostumer til Krigslive for 6.844,50.
Vi har fået medlemstilskud.
Vi har købt ildfaste sten til kogeøen.

Fremskridt siden sidst:
Vi er nu ni medlemmer.
Vi har næsten købt en kærre.
Orla har doneret en plade til kogeøen.
Vi har flyttet til nye lokaler på skolen.

Krigslive:
Vi har afholdt to workshops.
Det blev diskuteret, hvad Høng-Crewet dækker økonomisk, nu vi har fået støtte.
- Vi venter med at tage en beslutning til vi har sendt kvitteringerne ind og fået pengene.
Hvis Mikkel og Frejdi køber hjelme, køber Høng-Crewet dem af dem.

Khypris:
Årets sommerscenarie er Khypris.
Der er fem Høng-Crew-medlemmer tilmeldte og ni deltagere på holdet.
Det blev vedtaget, at folk skal være medlem for at være en del af holdet.
Vi regner med at dække transportomkostninger.

Eventuelt:
GamersWeekend17 kommer til at ligge d. 18.-20. maj 2012
Jens og Rasmus holder et erstatningsarrangement for den GamersWeekend der blev flyttet d. 31. 
marts – d. 1. april 2012.

Næste møde:
Næste møde er d. 19. maj 2012 kl 13.00
Inden næste møde:

• Steven har skrevet ændringerne i vedtægterne ind.
• Steven har skrevet rundt til gamle medlemmer.
• Steven har indhentet børneattester.
• Thorbjørn har meldt sig ind i foreningen.
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• Dem der skal med til Krigslive som Høng-Crew-medlem er meldt ind.
• Steven har skrevet til dem, der skal med på Khyprisholdet, at de skal melde sig ind.


