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1 Bestyrelsesmøde
1.1 Deltagere
• Helge (bestyrelsesmedlem)
• Mike (bestyrelsesmedlem)
• Casper "Sema" (formand)
• Kaspar (kasserer)
• Rune "PIP" (næstformand)

1.2 Regnskab
• Nuværende overskud ca. kr 3.700
• Økonomien ser generelt god ud
• Nye antal medlemmer per gang ligger på ca. 35-40%. Til februar skal alle selvfølgelig genindmeldes.
• Kita 08.3: Vi har tjent ca. 500 kr på sliksalg minus 200 som gik til Huset.
• Kita 08.3: Samlet indtjening ca. 1200 kr
• Vi bør overveje at hæve præmiestandarden.
• Vi skal have fundet en metode hvor vi ikke mister så mange badges - der forsvinder
rigtigt mange. Løsning: Indfør depositum på 5 kr.

1.3 Opsamling på debat fra træffet
Lokalområde eller hele Danmark Blev ikke rigtig afsluttet. Nordjylland er et stort område. Reelt set holder vi til i Aalborg kommune, så kun hvis vi har ressourcerne til
det vil vi bruge energi på at reklamere længere nordpå. Vi kan altid have en bunke
plakater/flyers liggende til træf som folk kan tage med.
Færre store træf? Der er enighed om at der ikke er plads i kalenderen til 4 store arrangementer. Et tredje kommer på tale kun hvis der er plads/tid til det. Som
udgangspunkt skal der være 2 træf om året - et omkring foråret og igen i efteråret.
Hvor meget betyder prisen? God prisordning. Det overvejes at have halvårligt kontingent - her er tale om en vedtægtsændring. Lang diskussion om fordele/ulemper
ved at ændre til halvårligt kontingent. Argument for: Mere stabil indtægt, én per
træf. Kontra: Helårligt kontingent giver generelt større kapital til rådighed og mere
fleksibilitet. Argument for: Nemmere at administrere/overskue. Kontra: Vi har
allerede et IT-system til at administrere den nuværende model - ikke noget problem.
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Vi dropper ændringen indtil videre, men PIP snakker om at opstille nogle modeller
for hvordan vi måske kunne gøre det, som kan lægges ud på forumet. Generelt er
der en del modstand, dels fordi det er meget besværligt at ændre betalingsmodellen
nu, dels fordi der er uenighed om der reelt er nogle åbenlyse store fordele.
Mindre arrangementer Hyggeaftener, workshops og fællesture. Anime Kita hjælper
gerne med mindre private arrangementer, eller hvis folk har ideer til noget foreningen kan lave.
Spred kulturen (Gøre os mindre nørdet). Der må ikke kun bruges japanske tegn på
offentlige materialer - må kun bruges som blikfang. Postkort, plakater og visitkort:
Skal vi have lavet (med nyt design).
Mangaklubben (Hovedbiblioteket) Yngre målgruppe end vores. Henvender til Anime
Kita rettes altid til bestyrelsen. Vores samarbejde består i at vi kan tilbyde at vise
et større udbud af manga/anime. Vise de ældre hvad vi laver som forening og hvad
der kan være interessant for dem, tilbyde forum, konkurrencer osv.
T-shirts Venter på maskot... PANIK!!!
Kurser Japansk introaften. Styr på det.
Rundvisning/åben-hus Der kunne holdes nogle Kita-aftener hvor folk kan få en smagsprøve
af hvad vi går og laver til træf, gerne op til større træf. Man kunne opfordre folk på
forumet til at tage nogle af deres venner med, som måske kunne være interesserede.
Forum Det er et generelt problem at tråde bliver afsporet og selv vigtige oplysninger/debat bliver oversvømmet af irrelevante diskussioner. Indtil videre vil vi lade det køre
som det gør nu, men når vi på et tidspunkt får et nyt forum vil der blive en tydeligere opdeling. Et nyt forum skal indføres så data ikke slettes - det kunne risikere
at dø fuldstændig. Vi vil heller ikke ændre den måde der modereres på.

1.4 Generalforsamling
Tidspunkt indtil videre: Søndag d. 30 november kl 12:30.
Indkaldelse og vedtægtsændringer senest 6 uger før - 1 21 uge fra nu.

1.5 Japansk lynkursus
Sema og Helge lægger info op på forum i morgen, fredag.
Med e-mailen om generalforsamling kan der også gøres reklame for kurset.

1.6 Fødselsdagsevent, BORG
Bliver en del af generalforsamlingen (boller og kakao).
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1.7 Forumtråd

1.7 Forumtråd
Bestyrelsens umiddelbare reaktion:
• Materialet var stødende.
• På det tidspunkt hvor linket blev indsat anden gang er der også sket en klar
grænseoverskridelse.
• Reaktionen og det der efterfølgende blev skrevet er fuldstændig uacceptabelt (generel
omgangstone, stærk politisk tilsvining).
• Reglerne for forumet vil blive opdateret så det tydeliggøres at grænseoverskridende
"NSFW" materiale ikke er tilladt, og vil blive fjernet. Medlemmerne skal fortsat
respektere beslutninger om fjernelse, evt. diskussion om retfærdigheden af disse
rettes til bestyrelsen.
• Der skrives et velformuleret svar på forumet som nøjagtigt specificere vores holdning.

1.8 Råd
Opstramning. Vi udskyder revision af rådene.
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