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Referat d. 9 januar 2008

 

1: Formalia 

- Godkendelse af Dagsorden 
- Godkendelse af Referat

Fremmødte: 

- Søren Parbæk 
- Thomas Rostok 
- Niels Christian 
- Christian Højmose 
- Michael G. Nielsen

2: Brandudstyr og Inspektør 
- Vandpumpe slukkere: Nej ifølge Parbæk. 
- Watermist er vejen frem ifølge Parbæk. Da det også kan klare det meste el udstyr. 
- Inspektør 
- Ansøgning til kommunen om de vil støtte noget køb af brandudstyr. 
- Ring til brandinspektøren.

3: Diverse Regnskab 

- Regnskab for Pleitdorf: Overskud. 
- Regnskab Sommerlejr 2007: Overskud. 
- Forøgelse og overførsel af vedligeholdelsesbudget for DSL.

4: Nye Live relaterede ting 
- SS overnatnings scenarie for at give andre muligheder. F.eks. at få flere ældre spillere med. 
- Steam Punk scenarie efter sommer. 
- Rostoks voksen kampagne. Vandpistoler som våben. Moderne. 18+ scenarie.

5: PR- Folder 

- Tage nogle billeder. 
- Rostok tager billeder af Tabletop

6: NY ADMINISTRATIV MEDARBEJDER! 

- Michael laver et nyt stillingsopslag. 
- Vi skal have sat det op igen. 
- Time tal: Evt. stille timetallet op og udvide positionen. Forslag skal udføres til GF. 
- Bestyrelsen skal have lavet et forslag for at sløjfe Rollespilskonsulent stillingen til fordel for en
pulje, der skal bruges på de opgaver som ellers skulle opfyldes af konsulenten. Puljen kan evt.
også bruges til støtte af arrangører.

7: Uløste opgaver 
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- Møde m. Rollespilskonsulent, Fremgangsmåde ved Konstituering mm. 
- Brev til udlejer. 
- Kast stillingsopslag i grams.

8: Evt. 
- Einherjernes lån af huse er blevet diskuteret. 
- LLR kursusvirksomhed. Vi vil prøve at få nogle af dem her over. Kontakt også
omkringliggende foreninger: ARL, DRAGEN (Nibe), Quendi (Hjørring), Einherjerne (Århus) osv.
Kursus skal tilbydes til SS og Ungdomsudvalg. 
- Sommercon. TRoA kan tilbyde Dankort, Cafe, Navn. 
- Lav en liste over nyanskaffelser. Forslag til nyanskaffelser: Container evt. under SS budget.


