
Formalia:

Anna Voss, Marc Wangerin, Ingrid Kaaber, Johannes Madsen, Adrian Aarup og Mikkel Bistrup er til

stede fra bestyrelsen. Mødet er erklæret gyldigt og beslutningsdygtigt.

Mikkel Bistrup er dirigent.

Mikkel Bistrup er referent.

Dagsorden:

Formalia

- Godkendelse af møde

- Valg af referent

Info - Update fra udvalgene v. Ingrid, Mikkel og Marc

Info - Update fra Krigslive

Info - Update fra Epidemien

Info - GF snak

Snak - Hvem skal afholde hytteture?

- Årgang 5 arrangørerer

- Hvem har Marc spurgt?

- Årgang 6 arrangørerer

- Kaptajn har samlet et hold.

- Årgang 7 arrangørerer

- Albert og crew hører hyttetur den 1. august til 5. august

Debat - Iron Fortress rabat

- Skal vi gøre det til en medlemsfordel?

- måske et minimumskrav om at man slår sig sammen, og køber for mange penge?

- Skal det kun være for rollespilsaktiviteter?

Info - Nyt fra Epos

- [lukket punkt]

Info - Opfølgning på opgaver

- Medlems t-shirts

- Kriglisve pr

- Kønspolitik

Info - Fae scenarierække

Workshop - Facebook Opslag

Eventuelt og planlægning af næste bestyrelsesmøde.



Update fra udvalgene v. Ingrid, Mikkel og Marc

Intet nyt fra udvalgene.

Update fra Krigslive

Johannes kommer ikke med på selve Krigslive, men Lucas og Leon er blevet ledere, så de er klar til

Krigslive.

Der er kommet penge! Og Iron Fortress rabat!

Der er rekuteret flere.

Update fra Epidemien

26-28 august 2022 på Wonderland

Epidemien.dk er opkøbt.

Peter og de andre er ved at få fingeren ud og starte op.

GF snak

Vi låner af it-udstyr af Bifrost.

Husk PR til folk, så de møder op.

Ingrid laver PR opslag.

Hvem skal afholde hytteture?

Årgang 5 hyttetur

Marc spørger snart nogle

Årgang 6 hyttetur

Uge 28 i vestjylland

Årgang 7 hyttetur

1-5 august i Odense

Iron Fortress rabat

Clear lige med Iron Fortress om det er okay, at give det som medlemsfordele.

Måske halvårligt.

Nyt fra Epos

[Lukket punkt]

Opfølgning på opgaver

Medlems T-shirts er stadig i gang

Krigslive PR er done!



Fae scenarierække

Scenarierække i et Fae, cottagecore universe. Lidt hobbit agtigt.

Facebook Opslag

Der skrives opslag

Eventuelt og planlægning af næste bestyrelsesmøde.

Gammel elev komsammen (GEK)

Næste bestyrelsesmøde 21. april klokken 19:00


