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Dette møde blev afholdt med det formål at fordele en række opgaver op til Kita Træf
08.1.

1 Deltagere
• Helge (Bestyrelsesmedlem)
• Louise (Formand)
• Casper (Næstformand)

2 PR tilbud fra HUSET
Vi havde fået et tilbud fra HUSET omkring hjælp til PR. Vi skriver til huset at vi vil
vente med dette til næste arrangement.

3 Unge deltagere
Skal vi hellige tidspunkter til bestemte anime, f.eks. så det er nemmere at gøre plads
til yngre? Her tænkes der på at der kan forevises anime som ikke er egnet til visse
aldersgrupper.
Der blev besluttet at vi kunne forslå folk der kun er 12 (og lignende) at de bare kan
komme forbi (evt med voksen) og se hvordan det foregår ved vores arrangement. Men
egentlige regler for hvad der vises osv. vil vi ikke indføre på nuværende tidspunkt.

4 Spisning uden for HUSET
Eftersom HUSETs eneste indkomst kommer fra det vores medlemmer køber i kantinen,
så skal vi helst købe mad i denne. Derfor vil vi fra bestyrelsens side ikke arrangere mad
uden for HUSET eller give støtte til dette.

5 Printning
Print og skilte kan Louise lave, (også farver)

6 Tilbud omkring Animation foredrag og kursus
Vi har fået tilbudt et foredrag og kursus i animation i forbindelse med Kita Træf 08.1.
Vi tager imod tilbudet, men vi gør opmærksom på at vi ikke ved hvor meget plads han
vil have i hovedsalen. Vi vil tage kontakt og forslår at han holder foredraget i salen og
så bruge rød bar til kurset. En tråd omkring kurset vil blive oprettet på forummet hvor
folk kan holde sig opdateret omkring denne mulighed.
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12 Spørgsmål til HUSET

7 OBAA Shinboku
• Helge og Sema kommer til arrangementet.
• Vi sender en email til OBAA, hvor vi skriver at dele af bestyrelsen vil tage med,
og vores forening har fået tilbuddet på forum. Men ud over det vil vi ikke gøre ret
meget mere ud af det.

8 Den Japanske Ambassade
Bestyrelsens medlemmer samt deres kontaktoplysninger (email, tlf) er givet videre til
ambassaden. Vores struktur er blevet beskrevet og der er blevet forklaret lidt omkring
vores arrangementer.

9 Nordjyske (Journalist)
Vi har kontaktet Journalisten, der lavede en artikel om os, pr. email. Vi vil yderligere
ringe til journalisten inden for kort tid mht. vores arrangement.

10 Arbejde i Bestyrelse
:
• Opret en skype chat så bestyrelsen lettere kan snakke internet, samt se hvad der
tidligere er blevet diskuteret. IRC blev også forslået som et muligt medie.
• Alt email korrespondance skal BCCs (blind carbon copy) til kontakt@anime-kita.dk,
så bestyrelsen kan holde sig underrettet omkring de ting der sker.

11 Info på anime-kita.dk
Mere information på vores hjemmeside, også generelt om anime og manga. Dette vil
være praktisk når nye skal introduceres til anime, samt når vi skal forklare hvad vi laver.
Vi venter med dette til efter Kita Træf 08.1.

12 Spørgsmål til HUSET
Netværk (til reception) Vi har mulighed for netværk, der er et trådløs hotspot ved
sovesalene. Der er måske mulighed for at bruge netkabler i hovedbygningen, lidt
usikkert da de har mistet noget pc udstyr fornylig.
Låsning af døre Fordøren låses kl. 22-33. Den åbnes igen når personalet møder på
arbejde om morgenen. Alle andre døre får vi nøgler til.
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Mad

• Der vil blive lavet morgenmad lørdag og søndag, koster 25,- pr. dag
• Der vil være mulighed for mad fredag aften i kantinen
• Fællesspisning lørdag aften kl. 17.30 - 19.30, koster 55,- og er personsanrettet.
Skulle være rigtigt godt og alle skulle kunne blive mætte.
• Fri kaffe og te hele weekenden koster 20,• Sodavand koster 10,• Kantinen lukker kl. 21-22, herefter får vi mulighed for at sælge sodavand for
dem.

13 Diverse planer for arrangementet
Der blev lavet en liste over arbejdsopgaver, og der blev delt opgaver ud til diverse personer. Der blev også besluttet et program for weekenden samt fordelt lokaler til de
forskellige formål.
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