Referat af bestyrelsesmøde 03-02-2011
Databehandlingspolitik - Silas
Vi har vendt Silas’ problemstilling vedr. Databehandlingspolitik i bestyrelsen, men vi mener den beskriver
”ledelsen” fint, som det står nu. Vi vil snakke med Silas ved næste kommende lejlighed for at for snakket
det igennem.

Comic Party aftale
Vores foreslag til Comic Party er at vi opsætter en formular på vores hjemmeside, som vores betalende
medlemmer kan udfylde for at få en rabatbonus på et Comic Party blad-abonnement. Ved udfyldelse skal
medlemmerne godkende, at vi sender deres personfølsomme brugeroplysninger til Comic Party. Vi vil have
tilsendt de nyeste blade fra Comic Party ved udgivelse, som vi vil lægge til rådighed for vores medlemmers
interesse ved træffene. Dette er også en form for reklame for Comic Party, foruden en tilføjelse til vores
eget mangabibliotek.
Kenny vil være vores kontaktperson mellem Comic Party.

Nye lokaler
Lige for tiden er det ikke rigtig nogen prioritet at få skaffet faste lokaler til ugentlige arrangementer, men
derimod at få skaffet en bedre lokation til vores træf. Vi mangler for det første at blive en officiel forening,
hvilket vil give os et stort tilskud til f.eks. faste lokaler, og vi føler heller ikke rigtigt at vi har den ønskede
størelse for at kunne afholde arrangementer ugentligt med et tilfredsstillende fremmøde.

Dagsorden til fremtidige møder
Vi vil gøre det en vane at oprette en tråd på forummet ca en uges tid før mødet, der skal virke som en slags
brainstorming som vi i bestyrelsen og medlemmer af foreningen kan skrive på, for på den måde at danne et
bedre overblik og tage bedre hvoraf vi (Palsgaard) så danner vores dagsorden en dag før mødet.

TODO:
Pals står for brainstormingtråden på forummet.
Kenny vil stå for kontakten til Comic Party og vil følge ovenstående strategi.

Næste møde:
Engang 2-3 måneder ud i fremtiden. Tag kontakt når der er behov for møde.
Skypemøde før træffet for at opsummere status på ovenstående

