Dagsorden for Anime Kita
bestyrelsesmøde 10/05 - 2011
Til Pals:
anna scheibel christiansen UnHoLyxXAnGeL
50,- anden rate ???????? pals
….. Både Anna og hendes mor star fast ved, at de betalte 100,- ved Kita Træffet, så de forstår ikke hvorfor
de star til at skulle betale anden rate. Pals tog imod pengene ved check-in siger hun.
Nye lokaler:
Kita Træf + Chibi
Hjælp til at afhente og aflevere nøgle til Kulturbroen (Ældre Sagen)
fast nøgle?
Status med ”officiel forening”
Status med teknik: Forum
-

Afslutning Kita 11.1
Kita 11.2 tid og sted
Kita 11.2 planråd og evt nye folk
Fordeling af ekstern kommunikation
Intern kommunikation (den stinker)
Penge, evt. køb af brætspil (manga?)
Flytning af Kita lager til Pals’ kælder.

Referat
Anna (UnHoLyxXAnGeL) er blevet skrevet ind til at have betalt anden rate a 50,- fra Chibi 11.04 af. Alt er
som det skal være.
Afslutning af Kita 11.1:
Kevin: Lav en opgørelse til Huset omkring al økonomi vedr. Huset. (få evt. hjælp af Kaspar/sema).
Skal sendes til Pals, som sender til Anna-Stina.
- Vi venter stadig på at Kevin modtager et giro-kort fra Huset.
Statusrapporter:
Deadlinen er næste bestyrelsesmøde: XXX
Alle råd skal lave en statusrapport for det første halvår af 2011. Overordnet omhandler den de 3 punkter:
Nuværende projekter, reflektion af sidste halvår, rådets planer for fremtiden.
Kita 11.2, tid og sted:
Dato: 7-8-9 oktober i Huset
Cama opdaterer hjemmesiden omkring Kita 11.2
Kita 11.2 planråd og evt nye folk:
Teknikken og konkurrencerne skal vi prøve at tage af sema, så vi ikke fylder så mange opgaver på ham.
Gæt-En-Lyd og Holdquizzen skal kører over et andet dias (PP?) eller en anden end sema skal administrere
det.
Udkast til planråd 11.2:
Palsgaard
Camavan
Kevin
Sascha
Kenny
Lars
Prime
Asger/Sinuce
k4emic
sema
Chopperman (spørg dem)
PIP
TheMew
Sonrisk (Kevin skriver mail for at høre, om der er interesse ved de 3?! )
Junder

Fordeling af ekstern kommunikation:
Alt vedr. Huset + ”ekstern støtte” tager Palsgaard.
Presse, jounalister, spørgsmål + medlemmer og betaling om foreningen tager Kevin sig af.
Teknik og kommunen tager Kenny sig af, og vi kan henvende os til Kenny, hvis vi har brug for det.
Comic Party/Trieu + Chibirådet tager Camavan sig af.
Kommer der noget i vejen for, at vi ikke kan passe vores mails i en længere periode, så meld det ud til
kontakt@, så en anden kan samle den op i den periode.
Intern kommunikation (den stinker):
Vi bruger kun Skype som reminders/spørgsmål (løs kommunikation). Skal der drøftes noget, så skal det ske
over mail, eller så skal der sendes en mail ud om, at folk skal logge på så vi alle kan drøfte det sammen.
Har der været noget ”vigtigt” på tale i Skype, så send en mail ud om, at alle lige skal følge op på det.
Sascha og Kenny må godt komme lidt oftere på Skype.
Lokaler (Huset):
Spørg medlemmer omkring udvidelse af deltagergrænsen ved at finde nye lokaler end Huset. Er de for eller
imod? Næste træf/forum?
Penge, evt. køb af brætspil (manga?):
Vi hiver 5000,- ud af budgettet, som vi vil bruge på at købe ”udstyr” til foreningen alt efter, hvad der
mangler. Brætspil starter vi med.
Bliv samarbejdspartnere med Dragon’s Lair / Games.
Kenny + Pals + Kevin tager derhen og finder ud af, om der kan oprettes et samarbejde.
Munchkin
Werewolf
Red November
Death Angel
Train-thingy
Yu-Gi-Oh! og Magic
……. Bliver der ofte taget med af medlemmerne og spillet.
Flytning af Kita lager til Pals’ kælder:
Det er vi alle for. Samler hele lageret, som hovedsageligt er hos sema (førerbunkeren) og flytter og
opbevarer det hele i Palsgaards kælder.

Opgaver til Planråd 11.2
Træfansvarlig:
Kommunikation med Huset:
Reception:
Sovelokale:
Gameroom:
3 rum:
Biograf:
Eventloftet:
Galleri:
Gashapon:
Laserdisk:
Comic Party:
Budget:
Transport:
PR + oppyntning:
Hjælpere:
Konkurrenceansvarlig:
Indkøb:
Forplejning
Intro:
Tilmelding:
Cosplay Show:
Bring & Buy:

Palsgaard
Palsgaard
...
...
Sascha
Sascha
...
Camavan
Prime
...
Lars
Camavan
Kevin
...
...
k4emic
Sascha (lav en liste til næste møde om uddeligeringen af konk.)
Kevin
Kevin + Lars (+PIP + Chopper?)
Palsgaard + Camavan
Kenny *(guides af sema?)
Sascha (+Junder?)
...

Vi vil prøve os med 120 deltagere som begrænsningen, og vil bekæmpe presset ved at tynde ud i
folkemassen under f.eks. Holdquizzen (Werewolf i Temarummet samtidig?)

