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

Valg af dirigent:
Josefine blev valgt som dirigent.

Økonomi:
Der står ca 9.500 kr på kontoen.
Vi har fået  100 kr i støtte fra kommunen.

Siden sidst:
Vi er 10 medlemer i foreningen.

Vi er i gang med GamersWeekend 54

Steven og Dennis har kigget på Bifrosts tilmeldingssystem og besluttet, at det bruger vi ikke. Det er 
ikke brugervenligt og sikkerheden er for lav.

Dennis kunne godt tænke sig at få et dankort. Vi har et kort, men vi har ingen kode, og vi kunne 
ikke bestille et nyt. Steven skal have adgang til netbanken.

Jens ville gå i kælderen, men nøglen var væk. Den er fundet igen.

Alle i bestyrelsen er tilmeldt foreningen.

Eventuelt:
Steven lægger en afstemning op for at finde ud af, hvornår vi skal holde næste GamersWeekend.
Der er et ønske om mere Faxekondi og Fanta til næste GW.

Steven skriver til Bifrost at de skal slette foreningen i deres tilmeldingssystem.

Jens og Mads mangler muligvis stadig at rydde op i vores terræn, og smide det ud som er i stykker.

Bestyrelsesmedlemmerne kunne godt tænke sig at få nogle remindere om deres opgaver af 
sekretæren.

Næste møde:
Næste møde bliver til næste GamersWeekend.

Inden næste møde:
- Dennis har kontaktet Danske Bank for at få et dankort.
- Steven har kontaktet Danske Bank for at få adgang til netbanken.
- Steven har kontaktet Bifrost, så de kan slette vores os fra tilmeldningssysytemet.
- Jens har været i kælderen og tjekke udstyr.
- Kogeøen er kommet til Albertslund.
- Steven har lagt en afstemning om næste GamersWeekend op.
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- Mads og Jens rydder op i terræn til næste GW.
- Josefine sender remindere ud med jævne mellemrum.


