Dagsorden
Til stede: Mads, Noah, Emilie, Martin, Ann
Dagsorden
Hvad er der sket siden sidst?
Sponsor aftale med Steen?
Opdatering af arrangementer
● Hyggeaftener? (Noah, Terp)
○ Farfar og WIlhelms loft (Noah)
● Vampire Anark/Kamarilla (Noah)
● Vampire af Farfar og Lukas (Ann)
● Mutant Live (Ann)
● Karls Konfirmation (Noah)
○ Medlemsrabat?
● Mafia (Emilie)
Hjemmeside
Dokumenter fra Danske Bank
Medlemsrabat og tilskud generelt
Fællesspisning
Hvem skal gøre hvad til næste gang?
Ting til bestyrelsesmødet
Evt.

Referat
Dagsorden
Punkt 1: Hvad er der sket siden sidst?
Der er sket en del ting. Noah planlægger et scenarie i den nærmeste fremtid, vi har fået
færdiggjort aftalen med Nem-ID, vores bankkonto er næsten oppe at køre, vi har snakket med
nogen om evt. Foreningsarbejde, vi har fået lavet en standard velkomstmail og har kigget lidt
mere på hjemmesider.
Punkt 2: Sponsoraftalen
Mads holder styr på det. Ann bragte op, at hun gerne ville have, at vi diskuterede det specifikke
formål med donationspengene. Dette blev en lang diskussion om generel økonomi i foreningen,
som endte med, at vi ikke adskiller donationspenge fra andre penge i foreningen. Det hele skal
bruges til at drift af foreningen og med foreningens formål i øjemed.
Punkt 3: Opdatering af arrangementer

Ift hyggeaftener sker der ting. Tovholderiet går fra Noah til Terp, der skal sætte datomuligheder
efter marts. Mutantlive skrider mere fremad, og der er tale om et samarbejde med foreningen
Føniks (Odense). Karls Konfirmation skrider fremad, og der blev diskuteret lidt (bl.a.
alkoholpolitik og støtte fra foreningen).
Punkt 4: Hjemmeside
Vi snakkede muligheder for hjemmesider og priser for at hyre en udefra til at lave en. Vi
besluttede at kigge i vores netværk, og Emilie og Terp blev tovholdere på det.
Punkt 5: Dokumenter fra Danske Bank
Administrativt punkt, hvor vi skrev under på dokumenter.
Punkt 6: Slettet punkt
(Diskuteret under punkt 2)
Punkt 7: Fællesspisning
Det blev foreslået, at bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde laver
fællesaftensmadsspisning, og alle var med på det.
Punkt 8: Hvem skal gøre hvad til næste gang?
Der blev besluttet, hvad de individuelle bestyrelsesmedlemmer skulle gøre til næste gang. Af
nye initiativer skulle vi tænke over og komme med forslag til “guidleines for scenarier i Elysion”
og alkohol- og ungepolitik.
Punkt 9: Evt.
- Udgifter til bestyrelsesmøder
Vi besluttede, at bestyrelsen selv deles om udgifterne
-

Bestyrelsesansvarforsikring
Mads bragte et tilbud op fra vores bank, men vi blev hurtige enige om, at det ikke kunne
svare sig nu.

-

Mailprogram (Mailschimp)
Martin bringer et mailprogram op, som alle i bestyrelsen synes lyder fedt.

-

Kreta
Vi har fået information om, at Bifrost holder en tur om rollespil til Kreta i april. Dette er
vildt sejt, og vi kommunikerer det videre til vores medlemmer.

