
Formalia:

Anna Voss, Marc Wangerin, Ingrid Kaaber, Liv Trier-Blom og Mikkel Bistrup er til stede fra bestyrelsen.

Mødet er erklæret gyldigt og beslutningsdygtigt.

Ingrid Kaaber er dirigent.

Mikkel Bistrup er referent.

Dagsorden:

Formalia

- Godkendelse af møde

- Valg af referent

Info - Update fra Krigslive

Info - Update fra Epidemien

Info - Økonomiopfølgning

Info - Foreningslokaler i Valby

Info - Hytteturer

- Årgang 5 arrangørerer

- Hvad er status?

- Årgang 6 arrangørerer

- 15 tilmeldte med flere på vej. Arrangementet regner med at gå i overskud.

- Årgang 7 arrangørerer

- Ingen lyd. Årgangs drama

Info - Sommer-GEK

Info - Fae scenarierække

Info - Opfølgning på opgaver

- Medlems t-shirts

Workshop - Facebook Opslag

Eventuelt og planlægning af næste bestyrelsesmøde.

Update fra Krigslive

Det gik rigtig godt!

Der er et overskud på 3000 kroner. Det blev brugt på at dække transportomkostninger og lejerudstyr.

Update fra Epidemien

Pede har fundet et nyt hold igen. Han er meget demotiveret af at folk efterlader ham alene hele

tiden.

Vi prøver at stable det på benzene, men det ser lidt sort ud.



Vi har fået 5000 kroner til projektet, som skal bruges på noget andet, hvis projektet ikke afholdes.

Økonomisk opfølgning

Vi har 7330 kroner på kontoen og forventer flere penge efter sommeraktiviteterne.

Foreningslokaler

Vi er blevet tilbudt foreningslokaler i Valby. Det bliver højst sandsynligt et samarbejde med

Rollespilsfabrikken.

Tidshorisonten er et halvt år til et helt år.

Update på hytteture

- Årgang 5

- Alt er on track. Dog har fonden stadig ikke svaret, så der køres med betaling med

mulighed for refusion model.

- Årgang 6

- Det går godt! Der er massere tilmeldte og der planlægges massere af rollespil!

- Årgang 7

- Det er ved at brænde lidt. Arrangørerne er svære at kontakte, og der er vist noget

drama, der gør det svært at rekutere folk til turen.

Sommer-GEK

Der er 20 tilmeldte lige nu, og der er stadig flere på vej, så det er jo meget godt.

Bue, Granum, Mads og Long er på som lærere.

Ingrid og Mikkel sætter sig og finder hoved og hale i det hele.

Fae Scenarier

Det bliver fedt!

Vi fondsøger en masse penge!

Kaptajn vil være med.

Opfølgning på opgaver

Der laves en konkurrence omkring hvilket design skal på medlems t-shirts/hoodies.

Eventuelt og planlægning af næste bestyrelsesmøde.

Næste møde er onsdag den 17. august klokken 19:00


