Referat

Anime Kita Bestyrelsesmøde 7 April 2008
Referent: Casper Svenning Jensen
4th May 2008
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1 Deltagere
• Helge (Bestyrelsesmedlem)
• Mike (Suppleant)
• Casper (Næstformand)
• Kaspar (Kasser)
• Rune (Bestyrelsesmedlem)

2 Introduktion til arbejdsmetode
Følgende værktøjer bliver brugt i bestyrelsen til kommunikation:
sites.google.com/a/anime-kita.dk Dagsorden, opgaver, noter og andet information der
skal deles i bestyrelsen.
kontakt@anime-kita.dk Intern kommunikation i bestyrelsen. Bruges også når folk kontakter Anime Kita. Emails der bliver sendt på vejene af Kita bliver også sendt til
kontakt@anime-kita.dk m. bbc.
Skype Gruppe chat hvis det er nødvendigt.

3 Status på Kita Træf 08.2
3.1 Konkurrencer
Hold Mangler 40 spørgsmål samt laves dias.
Lyn Mangler 50 spørgsmål samt laves dias.
Cosplay Noget af materialet er indsamlet, dog mangler stadig valg af cosplay, musik og
dias.
Stepmania Opdeling af konkurrence i to grupper, alt efter tilmeldinger. Der skrives en
vejledning.
Tegne Der mangler at blive valgt temaer.

3.2 Deadlines
Badges Der er problemer med at bestille badges, der arbejdes på problemet. Der er
bestilt 100 badges.
Konkurrence Konkurrence deadlines udskydes en uge
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3 Status på Kita Træf 08.2

3.3 Tilmeldinger
Der sendes en e-mail rundt som minder folk om at de skal melde sig til. Vi vil gerne
have folk der er i tvivl om at tilmelde sig gøre det så vi ved ca. hvor mange personer
der kommer (pga. brændmyndighederne). De kan godt afmelde sig igen. Vi skal jo også
melde hvor mange der skal sove.

3.4 Debat omkring Kitas fremtidige arrangementer
Forslag fra Rune og Casper: Kun afholde to store arrangementer. Derefter holdes der
mindre events med et reduceret "tema". F.eks. kunne man låne dramaloftet en weekend
og nøjes med at se på anime. Evt. også workshops. Disse arrangementer passer måske
bedre på lokal miljøet.
Vi venter med træffet i september med at holde en debat.

3.5 Akido, indsættelse i program
Vi har fået tilbudt en intro aften. De har også tilbudt at holde et fordrag til arrangementet. Ca. 14:30.

3.6 ANTV/Bibliotek reklame
Mike tager kontakt til folk i Kita der eventuelt ville have lyst til at lave reklame materiale
til os.

3.7 Navngivning af rum (fælles ordforråd)
Teaterloft, salen, rødbar, sove salene, gameroom, biograf.

3.8 Plan for teaterloft & den store sal
Vi venter med at planlægge hvordan de forskellige sale skal bruges til vi ved hvor mange
der kommer.

3.9 Slagplan for oprydning (tidspunkter)
Der laves en slagplan udfra tidligere referater.

3.10 Regler på forummet mht. copyright
Udskudt til et senere tidspunkt
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