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27. Oktober 2008

Referat møde d. 27. oktober 2008

 

Til stede: 
Morten, Søs, Søren Parbæk, Uffe, Thomas Aagaard, Christian, Michael

Dagsorden 
Bestyrelsen i helhed – mange frafald, lav aktivitet. 
Deadlines for GF indlevering. 
Xenoglossia 
- Særnummer ud til jul (evt. januar) 
Sekretærposten 
Juniorsommer-live 
Wrath of the lich king launch 
Kontigentkontrollen 
Evt.

Bestyrelsen i helhed – mange frafald, lav aktivitet. 

Niels Christian er trådt ud af bestyrelse. 
Søs overtager hans plads. 
Michael er valgt som næstformand 
De andre opgave NC havde varetages af bestyrelsen som helhed.

Deadlines for GF indlevering. 

Generalforsamling er sat til den 8. marts 
Frist for forslag er lørdag den 14. februar. 
Første indkaldelse sendes 27-28 januar. 
Frist for beretninger er den 20. januar. 
Indkaldelse sendes til folk der er medlem 2. Halvår 2008 + nye medlemmer 2009. 
Beretninger 
- Formand (Uffe) 
- Bestyrelse 
- Sommerscenarie (Migal) 
- Sidste Søndag 
- Festudvalg 
- Sommerlejer 
- Ungdomsudvalg 
- Xenoglossia

Store events i 2009 

- Krigslive 
- Junior sommerscenarie 
- Senior sommerscenarie

Vedtægts ændring 
- Valg af revisor(intern) 
Regnskab sendes sammen med foreløbig indkaldelse 
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Buget møde fredag den 23. januar kl. 17 
Udvalg indlevere den 7. Januar.

Xenoglossia 
Særnummer med gamle artikler til jul. 
Formand klumme 
Annoncere for nye skribenter til nummer efter GF (med regnskab) 
Uffe lave buget til godkendelse på forum.

Sekretærposten 
Søs Hagbard Jensen vil gerne have posten, hun ansættes pr 1. November med 3 måneders prøve.

Junior sommerscenarie 
Godkendt med forslag om 80 kr. rabat ved samtidigt betaling af kontingent for2. Halvår 2009 for både
Junior og senior.

Wrath of the lich king launch 
Coolshop og Aalborg City forening vil gerne låne/leje vores telte, flagermuslygter, fakler og
brandspande. 
Derudover vil de gerne have nogle folk til at klare nogle praktiske opgaver i forbindelse med det
udlånte materiel. 
Det skal bruges d. 13. november

Aalborg city lejer telte m.m. til 2 telte for 3000 kr. eller 3 telte for 4000 kr. begge inc. Fakler, lygter og
spande. Aalborg city er erstatnings pligtig. 
Der er vedtaget at TRoA betaler ( 5 timer) en hjælper til klargøring, opstilling, nedpilning.

Kontingent kontrol 
Klar og starter fra mandag den 27. Oktober.

EVT. 
Lejer er gået konkurs med det gør ingen forskel for TRoA.

Festudvalget er pålagt at der skal tages 20 kr. i entre som skal gå til rengøring dagen efter. Der skal
være gjort rent i klubben inden kl. 1800 dog gerne inden 1200.

Der er oprettet konto til krigslive med 5000 kr.

Kåre inviteres til at give introduktion til hjemmesiden.

Bo prøver at skaffe nye stole hjem inden fremtidsmødet.


