Formalia:
Anna Voss, Ingrid Kaaber Pors, Marc Wangerin, Johannes Madsen, Liv Trier-Blom, Agnes Aarup og
Mikkel Bistrup er til stede fra bestyrelsen. Mødet er erklæret gyldigt og beslutningsdygtigt.
Johannes Madsen er dirigent.
Mikkel Bistrup er referent.
Dagsorden:
Formalia
-

Godkendelse af møde
Valg af referent

Info - Økonomiopfølgning
Info - Det der summer i foreningen - Forpersonen fortæller
Snak - Krigslive
Debat/snak - Teltbooking
Info - Foreningslokaler i Valby
Info - Fae Rollespil
Info - Blackfyre rollespil
Debat - Epos hvad gør vi?
Workshop - Facebook Opslag
Eventuelt og planlægning af næste bestyrelsesmøde.

Økonomiopfølgning
Det går ikke så godt. Vi har 500 kroner på kontoen og banken er blevet 2000 kroner dyrere. Vi har
behov for overskud eller at tage et lån. Der kommer forslag om banker næste møde.
Det der summer i foreningen - Forpersonen fortæller
Mange epoeter vil gerne lave flere projekter i elevforeningen, og vi skal være klar til at tage imod
dem.
Krigslive
Krigsliveholdet går godt, der er mange deltagere. De har fået en fondansøgning i år, men det skal
overvejes om de skal have flere fondansøgninger næste år. Det tages op til beslutning næste møde
under fondansøgnings procedurer.
Teltbooking
Johannes vil gerne kunne låne telte til sit mythodea hold. Der snakkes også om at vores procedurer
og lejebetingelser bør blive opdateres. Dette rykkes videre til næste bestyrelsesmøde.

Johannes forslag om at søge Bifrost puljen til telte er vedtaget.
Foreningslokaler i Valby
Vores chancer er ret gode. De vil rigtig gerne have vi laver nogle faste aktiviteter i kulturhuset, som vil
øge vores chancer for at få foreningslokalerne.
Johannes vil gerne holde bordrollespil
Lucas (Tim) vil måske gerne?
Mikkel holder brætspilsaftener.
Voss laver et facebookopslag om at vi har lokaler og at folk kan bruge dem.
Fae rollespil
Vi har fået en lokation. Valby Kulturhus!
Dog har vi også fået et afslag på fondsansøgning, så der skal sendes en ny ud.
Blackfyre rollespil
Mikkel, Rune og Johannes holder rollespil i Game of Thrones universet.
De vil gerne bruge en fondansøgning på 100.000 kroner
De regner med at lave et overskud.
Epos hvad gør vi?
Vi fortsætter som vi plejer
Facebook Opslag
Anna Voss laver et facebookopslag om hype og hvad vi har snakket om i dag.
Eventuelt og planlægning af næste bestyrelsesmøde.
Mikkel holder fødselsdag og overskuddet går til Elevforeningen
Hvem fra bestyrelsen vil med til Bifrost GF. Ingrid, Voss og Mikkel vil med.
Voss vil gerne lave et hold til Jordens Salt. Bestyrelsen siger gogogo
Næste bestyrelses mæøde er 11. Oktober klokken 19:00

