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1 Deltagere
• Casper S. Jensen (Formand)
• Kaspar Sundmark (Kassere)
• Rune V. Borrits (Næstformand)
• Casper Andersen (Bestyrelsesmedlem)
• Kenny Hansen (Bestyrelsesmedlem)

2 Evaluering af halvårsrapporter
Bestyrelsen af modtaget halvårsrapporter fra alle rådene inden deadline og har på mødet
gennemgået disse. Bemærk at planlægningsrådet ikke har afleveret en rapport eftersom
dette råd i praksis er nedlagt i denne periode.
Alle halvårsrapporterne blev godkendt med følgende bemærkninger.
Chibi-planlægningsrådet Påmindelse om at de gerne må bruge af deres budget, f.eks.
kunne der købes Munchkin til spil-aftner, anime til film-aftner og der kunne også
bruges penge på konkurrencer.
PR-rådet Forslag om at printe fællesbillederne ud og hænge dem op til træf.
Teknik-rådet Godkent uden bemærkninger.
Konkurrence-rådet Godkendt uden bemærkninger.

3 Børneattester
Der blev fremlagt et forslag om at indføre børneattester for visse poster i foreningen.
Dog blev bestyrelsen enig om at aktiviteterne i foreningen og det meget lille antal unge
under 15 i foreningen gør at dette ikke er relevant på nuværende tidspunkt.
I stedet vil der blive sat mere fokus på den aldersgrænse vi har til arrangementerne,
hvor vi nu vil gøre den tydeligere og mere aktivt sikre at de eksisterende regler bliver
overholdt. Ydermere bliver der nu indført en minimumsalder på 15 år for alle medlemmer
af vores råd. Disse ændringer vil træde i kraft i løbet over sommeren.

4 Dannelse af planlægningsrådet
En liste over medlemmer af planlægningsrådet blev udarbejdet og de enkelte personer
underrettet. I alt er 10 personer udpeget til rådet, men der forventes at nogle af disse
melder fra.
Der blev ydermere besluttet at planlægningsrådet skal forsøge sig med online møder
op til næste træf, f.eks. ved at holde møderne over skype.
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5 Biblioteksmarked

5 Biblioteksmarked
Vi har i de sidste par år deltaget i et foreningsmarked på Aalborg bibliotek, som vi regner
med at være med til igen i år. Casper Andersen står for at skabe kontakt og sørger for
det praktiske omkring vores deltagelse.
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