
HøngCrewet
Bestyrelsesmødereferater 2022

22.2.2022 (Generalforsamling)

Bestyrelsens beretning
- Vi har droppet at få danskort. Det var dyrt og ikke længere relevant.
- Der er ryddet op i noget terræn.
- Jens har været i kælderen og tjekke op på udstyr.
- Kogeøen har været lånt af Carsten og er nu kommet hjem til Josefine og Steven.

Regnskab
Regnskab blev fremlagt af Dennis.

Indkommende forslag
Steven har ikke modtaget nogle indkommende forslag.

Kontingent
Er stadig på 150 kr.

Valg af bestyrelse
Den samme som sidste år:
Formand: Steven
Næstformand: Jens
Menig medlem: Mads
Kasserer: Dennis
Sekretær: Josefine
Suppleant: Steffen

12.4.2022
Tilstede: Jens, Mads, Dennis, Steven, Josefine

Siden sidst
- Vi er lige nu 6 medlemmer.
- Vi har afholdt GamersWeekend med 12 deltagere.
- Der har været afholdt HøngCrewFaux.
- Steven har indberettet regnskab til Bifrost, og papirer på at vi afholder relevante arrangementer.

Økonomi
- Dennis har betalt kontingent til Bifrost.
- På kontoen står der 10.603, 20 kr.

Evt.
- Vi vedtager, at der er en studierabat på 50% til GamersWeekends.
- Steven laver en afstemning om hvornår næste GW skal ligge (3. uge i august?)

16.8.2022
Tilstede: Jens, Dennis, Steven, Josefine

Siden sidst



HøngCrewet
Bestyrelsesmødereferater 2022

- Vi er nu 10 medlemmer
- Vi har holdt GamersWeekend
- Jens har været i kælderen og kigge til vores udstyr. Der bør købes en silikonespray.

Økonomi
- Der står 10.435 på kontoen.
- Vi har kun udgifter til hjemmeside og Bifrost.

Evt.
GW60 afholdes d. 4.-6. november.

Næste møde
Næste møde bliver tirsdagen efter Gamers Weekend kl. 20.30

10.11.2022
Tilstede: Mads, Jens, Dennis, Steven, Josefine

Økonomi
Intet nyt

Siden sidst
- Jens har holdt en turnering. Den gik godt, og der var 9 deltagere.
- Vi har holdt GamersWeekend

Evt.
Intet under evt.

Næste møde
Næste møde er generalforsamling og holdes under GamersWeekend lørdag d. 7.1.2023


