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Bestyrelsesmøde 08-01-2012
Fremmødte:
Kenny - Nikkelmann
Sascha - Zarsu
Casper - Camavan
Mads – Ke4mic
Mads - Prime
Rasmus – Junder

Dagsorden:
- Budget/regnskab 2011
- Oprettelse af det nye planråd
- Uddelegering af ansvar ved e-mails
- Uddelegering af råd-kontaktpersoner
- Kita Træf 12.1 tilmelding
- Lager
- Kommunen
- PR-råd status (Visitkort og flyers til SVSCon)
- Aktivitet

Buget/regnskab 2011
-

Sascha: Kontakt Kevin og aftal en dato til gennemgå regnskabet.
Overdragelse af kasser posten. Sascha aftaler dato med Kevin til overstående møde.
Kenny indkalder til ekstraordinærgeneralforsamlingen når alt dette er på plads.
Ansøgning om penge til foreningen – skal sendes inden den 28. februar. (Se længere nede)
Ang. ændring af regnskabsår: Dette regnskabsår bliver forlænget, så dette regnskabsår også
indeholder Kita Træf 11.2. Dvs Kita Træf 11.2, 12.1 og 12.2.

Oprettelse af det nye planråd
-

Asger
Annette (SoYa)
Allan (Sonrisk)
Jens (Shin)
Palsgaard
Lars (Qman)

-

Søren (TheMew)
Casper (sema)
Rune (PIP)
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Søren (Neros)

Kenny sender invitationer ud. Asap.

Uddelegering af ansvar ved e-mails
-

Tilbud / nye forhandlere – Kenny
Kommunen – Kenny
Spørgsmål omkring betaling/kontingent - Sascha
PR - Sascha
Henvendelse / spørgsmål omkring Anime Kita generelt - Casper

Uddelegering af råd-kontaktpersoner
-

Chibi rådet: Casper (Camavan)
Konkurrence rådet: Sascha
Teknik rådet: Mads (K4emic)
PR rådet: Sascha

Kita Træf 12.1 tilmelding
-

Kenny åbner tilmeldingen mandag den 16. januar, kl. 18:00.
Kenny kontakter Lars (kok) fra Huset, for at finde ud af hvilke retter der skal stemmes imellem til
lørdagens aftensmad.
Afstemningen om aftensmad er fra den 16. januar til og med den 1. februar.
Herefter skal Kenny kontakte Lars med hvad mad han skal lave.
Kenny kontakter Gashapon, Laserdisken og Comic Party.
Planlægningsrådet + butikker tilmeldes som 0-betaling.
Casper skriver et nyhedsbrev, som bliver sendt udsendt den 16. januar, efter tilmeldingen er åbnet.
o Inkluder: Dato for træf, link til tilmelding, deadline for madafstemning, deadline for lukning
af tilmelding, medhjælper tilmelding lukker tidligt pga. indhentelse af børneattester,
påmindelse om at man ikke er tilmeldt før betaling er gået ind på Kita’s konto, reklame for
kommende Chibi arrangementer, opfordring til at folk benytter sig af vores forum.

Lager
-

Der er lagerplads i Junders onkels lejlighed. I max 6. måneder.
Dato for flytning af lager: Søndag den 15. januar.
I denne forbindelse gøres der status over lager.
Kenny skal få fat på vores kontaktperson hos kommunen, og forhøre om de kan hjælpe med lokaler
til lageropbevaring.

Kommunen
-

Ansøgning om aktivitetstilskud til 2012 skal senest være indsendt den 28. februar.
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Kenny: skal indhente børneattester fra planrådet og hjælpere til træffet:
http://www.politi.dk/NR/rdonlyres/D45547E8-5DF6-4B39-B33F-7DE6BEDF84E8/0/P274_0905.pdf
Kenny: Undersøg behandlingstider af godkendelse af børneattester.
Kenny: Indsend ansøgningen om aktivitetstilskud.

PR-råd status (Visitkort og flyers til SVSCon)
-

Det er lidt dødt.
Der skal laves en side til forældrene.
Fornyelse af maskot.
Der skal laves visitkort og flyers som vi kan medbringe til SVSCon.

Aktivitet
-

Få tilføjet ”Like os på Facebook” på forsiden.
Få Anime Kita og Facebook til at hænge mere sammen.
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