Anime Kita - Referat af bestyrelsesmøde d. 06-12-2012
Deltagende:
• Kenny
• Casper
• Sidsel Line
• Mads
• Rasmus
• Søren
Referent: Sidsel Line
Renskrivning: Kenny

Kita Træf
Casper har ikke lavet kortet over huset færdig, men han er næsten færdig.
Vi planlægger en dag til at lave Planråd Templates – Der er lagt en doodle oppe for dette.
Kenny har fået regningen fra huset – Kenny spørger ind til det med søndags brunch.
Problematikken består i at vi betalte 69,- pr. måltid, men søndag solgte Husets café brunch til 50,hvilket gav sure miner til de af vores medlemmer som havde købt en Søndags brunch billet igennem
os.
Der diskuteres ang. betaling ved dør – der er ved afstemning bestemt at deadline for tilmelding skal
overholdes og man ikke kan betale i døren da det skaber for mange problemer når folk ikke dukker
op alligevel.
Printning af gruppebilleder og print lille seddel, af hvad træf det var og sætter på → Gemmes til
næste træf.

Samarbejdet med TRoA
Vi afslutter samarbejdet med TRoA. Det er svært at holde liv i kontakten, de kommer ikke med
input og kommunikation mellem foreningerne fungerer ikke. Derfor besluttes det at vi stopper
samarbejdet; Casper sender en mail til dem herom.

Hjemmesiden
Slideshowet skal opdateres. Billeder kan skifte mellem. evt. lego, gruppefoto, holdquizz.
Det skal også laves således at den vælger en tilfældig rækkefælge ved sidens opstart.
Mads finder de billederne der skal bruges og sender dem til Kenny.

Køb af bærbar, betaling af lagerrum og betaling af server
Der er blevet fremsat forslag om at købe Caspers computer, til brug i receptionen og andre steder
det lige kniber med at låne en computer til under træffene.
Såfremt det kan lade sig gøre, rent regnskabsmæssigt, vil Kita købe computeren for 800,- kr.
- Dog skal vi finde ud af hvordan der laves et bilag på dette og på leje af kælder.

- Har vi betalt for server og hjemmeside? - skal have fat på Sema.
Pt. står Kitas domæne registeret under Sema. Skal det evt. flyttes over i Kitas eget navn og CVR
nummer?

Google kalender
Det er blevet besluttet at alle i bestyrelsen skal benytte en fælles Google kalender. Kenny står for at
oprette denne.

Skift af bank
Den 21. december 2012 skifter vi bank til Nordea Bank.

PR
Det er blevet besluttet at der skal købes noget PR materiale i form af et banner, nogle roll-up
bannere samt nogle A3 plakater.
Der skal besluttes hvilke informationer der skal fremgå på materialet og dernæst skal der fremsættes
ideer til design.
Der blev fremsat et forslag om et 1 x 3 meter banner.
Størrelsen på banneret er blevet diskuteret og der blev ikke opnået en enighed om størrelsen.

