Referat

Anime Kita Møde med Huset 11 Marts
2008
Referent: Casper Svenning Jensen
4th May 2008
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Dette møde blev afholdt med det formål at få planlagt det kommende Kita Træf med
Huset.

1 Deltagere
• Helge (Bestyrelsesmedlem)
• Louise (Formand)
• Casper (Næstformand)
• Kaspar (Kasser)
• Rune (Bestyrelsesmedlem)
• Anna Stina (Huset)

2 Tidspunkt for næste arrangement
Vi har fået booket lokaler til d. 25-27 april.

3 Andre arrangementer
I den weekend vi er i Huset er der følgende andre arrangementer vi skal tage hensyn til:
Fredag i den store sal Blues / Musik, de benytter sig samtidig af rødbar.
Søndag i gården Børne-byt?
Mødelokalet søndag kl. 12:30 Zen buddhister
Teaterloftet søndag kl. 13:00 Tegning
Vi skal være ude ca. 30 min før “næste” gruppe flytter ind.

4 Lokaler
• Rødt, blåt og grønt mødelokale
• Teaterloftet
• Mødelokalet
• Dramaloftet
• Den store sal (lørdag - søndag)
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9 Fremtidige træf
• Rødbar (lørdag - søndag)
Rummet bag mødelokalet kan ikke tages i brug eftersom det nu bruges til kontorer.
Dog kan vi godt bruge rummet bag receptionen til opbevaring.
Opgangen tilhører ikke huset, så vi kan ikke bruge denne til bagage opbevaring.

5 Eventuel flytning af soverum
Der undersøges fra Husets side om man kan få lov til at sove et andet sted end rødt, blåt
og grønt mødelokale. Sidste frist for dette er 10 dage før arrangementet.

6 Brændmyndigheder
Der må maksimalt være 120 (96 m. borde og stole) i den store sal samt 80 personer på
teaterloftet.

7 Mad, drikkevarer og slik
Folk må gerne bede om at få en eller flere ekstra potioner. Der undersøges samtidig fra
Husets side om vi kan få noget orientalsk mad, såsom wok.
Der vil igen være mulighed for at købe madbiletter, dog vil vi se om de ikke kan sælges
igennem Husets hjemmeside. Vi skulle få nærmere besked om dette til april.
Vi vil få 12 L sodavand til salg i receptionen. Der undersøges om vi kan få Juice også.
Vi har aftalt at slikket vi sælger for huset vil blive samlet på et fad, hvor vi så modtager
en prisliste for de varer der er lagt på fadet.

8 Aflåsning af fordøren
Vi får muligvis en nøgle til fordøren så vi kan låse folk ind igennem denne i stedet for
sidedøren.

9 Fremtidige træf
Vi har fået booket tid til d. 26-28 september.
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