Referat

Anime Kita Bestyrelsesmøde 24 Juni 2009
Referent: Casper Svenning Jensen
25th June 2009
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3 Indkøb af udstyr til foreningen

1 Deltagere
• Helge (Bestyrelsesmedlem)
• Mike (Bestyrelsesmedlem)
• Casper (Formand)
• Kaspar (Kasser)
• Rune (Næstformand)

2 Budget for Kita Træf 09.2
Bestyrelsen har godkendt budgettet (se Tabel 1) for Kita Træf 09.2. Kontingent indtægter
er baseret på tidligere erfaringer for indtægter for årets andet arrangement. Der er
ydermere besluttet at vi indkøber mikrofoner og dansemåtter til foreningen.
Indtægter
Kontingenter
Sliksalg
Udgifter
Indkøb af slik
Husets andel af sliksalg
Leje af projektor og udstyr
Præmier
Kontorartikler
Oppyntning
Udstyr (Mikrofoner og dansemåtter)
Total

1900,6000,4000,1000,400,400,500,100,1100,400,-

Table 1: Budget for Kita Træf 09.2

3 Indkøb af udstyr til foreningen
Casper står for indkøb af mikrofoner og dansemåtter til foreningen. Følgende priser er
blevet fremlagt og godkendt.
• Mikrofoner, 3 stk. for 450,• Dansemåtter, Deluxe Dance Mat v2.5 (brugt til Kita Træf 09.1) 2 stk. for 600,-
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4 Politik omkring hjælp til eksterne arrangementer
Baggrund Vi er blevet spurgt om at reklamere, igennem vores nyhedsbrev, for et arrangement planlagt og afholdt af foreningens medlemmer. På grund af dårlige erfaringer
med at reklamere for arrangementer vi ikke selv er ansvarlige for har vi i dette tilfælde
valgt ikke at reklamere for arrangementet igennem vores nyhedsbrev.
Tiltag Vi vil meget gerne støtte arrangementer afholdt af vores medlemmer. Derfor vil
vi udarbejde nogle retningslinjer der beskriver hvad vi kan hjælpe vores medlemmer med
og hvilke krav vi stiller for arrangementer vi støtter. Et udkast til disse retningslinjer vil
blive udarbejdet af Kaspar og Casper.
Der er også blevet forslået at opdele nyhedsbrevet i to afdelinger, et officielt Kita
nyhedsbrev og et community nyhedsbrev, hvor sidstnævnte bruges til reklame for arrangementer afholdt af vores medlemmer.

5 Igangværende projekter
Vores igangværende projekter i bestyrelsen er blev gennemgået. Blandt andet arbejdes
der nu aktivt for at blive godkendt forening af kommunen.

3

