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12th June 2008
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1 Praktisk info
1.1 CVR Nummer og NEMkonto
Vi har anskaffet os et CVR nummer hvilket vil gøre det lettere for os at handle med visse
forretninger.
Vi har fået oprettet en erhvervkonto hos Danske Bank. At det er en erhvervkonto
betyder at der er et gebyr på 10,- når der indbetales penge med kontanter i banken.
Denne konto er også registreret som en NEM konto.

1.2 Metro
Vi har fået tilbud om at få et metro-kort. Der oprettes et kort til foreningen som Mike
og Casper får adgang til.

2 Opfølgning på igangværende projekter
2.1 Aikido
Der er ikke taget kontakt til Akido igen. Der er fem personer der har meldt sig til på
forrummet. Helge undersøger hvilke datoer der er mulige samt stabler en tur på benene.

2.2 Tegnekonkurrencen
Tegnekonkurrencen på forummet bliver startet 2-3 uger efter maskot konkurrencen.

2.3 Maskot/Logo Konkurrencen
Der er lavet det nødvendige materiale til konkurrencen. Den vil blive startet snarest.

2.4 Konklusion på Hentai Debatten
Bliver udsat til et senere tidspunkt pga. tidsmangel.

2.5 Konklusion på Copyright Debatten
Der laves en regel tråd på forummet med nødvendige retningslinjer. Mike og Casper står
for at håndhæve reglerne. Alle modereringer går gennem disse, samt ændringer vil blive
diskutteres moderatorene imellem.
Der er besluttet at vi på forummet, helst ikke ser at folk linker til ulovligt materiale.
Fansub grupper (eller sider der linker til disse) og andre grove tilfælde vil blive modereret.
Anime news network / planet - som alternativ til anidb.info

2.6 Regler på forummet
Ting der er stødende er ikke tilladt.
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4 Næste træf

3 Nye projekter
3.1 Indskaffe flere penge til foreningen
Tilskud fra kommunen (http://sites.google.com/a/anime-kita.dk/kita-tr-f-08-2/kommunalforening)
• Aktivitetstilskud
• Tilskud til særlig materiel (dansemåtter, kareoke, konsoller[wii], rack server, projekter)
• leje af offentlige lokaler
Kaspar staar for dette.

3.2 Fonde
Mike og Kaspar undersøger eksisterende fonde, og ser om vi kan få nogle penge.

3.3 Sponsorer
Mike og Kaspar laver udkast til sponsorer, bliver godkendt af bestyrelsen.

3.4 Foreningsbasaren
Kaspar er koordinator for denne.
Der skal laves plakater, materiale, pynt mm.

3.5 Wikipedia
Kita skal på Wikipedia (dansk). Samt under animepunktet på wikipedia skal tilføjes
foreninger http://da.wikipedia.org/wiki/Anime
Vi undersøger om der er nogen der vil rette disse informationer.

3.6 Anime Kita Hjemmesiden
Der skal opdateres en masse materiale. Blandt andet mangler der en link side. WWW
raadet skal oppe sig.

4 Næste træf
4.1 Nye Konkurrencer
Stepmania laves lidt om. En masse nye ideer beskrevet på sites.
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4.2 Planlægnings-dag

4.2 Planlægnings-dag
Der arrangeres en planlægnings-dag, hvor vi invitere personer ind til at deltage i planlægningen af næste Kita Traf.

4.3 Andet
Drop lyn Quiz, og erstat den med en anden quiz.
Mangel på Mikael kan vare problematisk.
Næste traf kan vi måske få nogle sove problemer. Eftersom vi nok for en masse fra
Herning, Odense og KBH. Vi kunne evt. bruge den store sal til overnatning (eller rod
bar). Vi kan også bruge den store sal til stepmania / hold.
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