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Til mødet var mødt:
• Jens Watson
• Mads
• Dennis Sødal Christensen
• Steven Gjelstrup Poulsen
• Josefine Lund Ludvigsen

Gæster: Carsten

Valg af dirigent:
Steven blev valgt som dirigent.

Økonomi:
Vi har 8.310,12 kr. stående på kontoen.
Vi fik 1.871 kr. i overskud fra GamersWeekend24.
Vi har ikke fået medlemstilskud fra kommunen endnu.
Vi har fået af vide, at vi får støtte til Krigslive fra kommunen, men vi har ikke modtaget en officiel 
tilbagemelding.
Dennis har lagt ud for vores webhotel.
Steven skal bestille et dankort til Dennis.

Fremskridt siden sidst:
Vi er nu 10 medlemmer.
Bestyrelsen har meldt sig ind i foreningen.
Carsten har fået penge for skumpladen.
Der er blevet ryddet op på skolen d. 15. februar.

Krigslive:
De kostumer og det stof, vi har på skolen, og som kan bruges til Krigslive, er sorteret.
Der er lavet/ordnet skjolde.
Der er lavet banner.
Rasmus er gået i gang med læderkraverne.
Tingene bliver fragtet til Albertslund på lørdag.
Der bliver holdt workshop lørdag d. 8.3.2014.

Eventuelt:
Vi deltager i et vikingemarked i en børnehave d. 14. juni 10.00-16.00 i Munkebjergby.
Der vil være boder, gøgl, og mad, og vi stiller evt. med en bod, hvor man kan slås.
Mads er tovholder, og sørger for tilmeldinger. 
Høng-Crewet giver 50 kr/person til aftensmaden. Aftensmaden koster 100 kr.

Høng kommuneskole vil gerne have Høng-crewet til at hjælpe med et projekt, men det er de eneste 
oplysninger, vi har fået. Jens skaffer flere oplysninger.

Den Nye Verden (Juniorkampagne i Holbæk) vil gerne låne folk til at være Zombier. D. 5. april 
elller 3. maj.
Vi satser på d. 3. maj.
Jens er tovholder.

Næste møde:
Datoen for næste møde er d.12. April 2014.
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Inden næste møde har:
– Dennis har fået de penge, han har lagt ud for webhotellet.
– Mads har fundet ud af mere om vikingemarkedet.
– Jens har fundet ud af mere om kommuneskolens projekt.
– Jens har svaret Pierre på hans zombieforespørgsel.


