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1

Dette møde blev afholdt med det formål at få opsumeret på hvordan går det, få snakke
om nogle problemer der er opstået i bestyrelsen. Dertil også at få aftalt mht. møde med
huset. Plus respons fra medlemmerne omkring Kita Træf 08.1.

1 Deltagere
• Louise (Formand)
• Casper (Næstformand)
• Kaspar (Kassere)
• Helge (Bestyrelsesmedlem)
• Rune (Bestyrelsesmedlem)

2 Opsamling på feedback fra medlemmerne, på forum
• Separat bord til tegne/læsning
• En liste over medbragte DVDer, samt muligheden for at kigge på de DVDer
• Notebooks i receptionen,
– De bærbare pc’er der hører hjemme i receptionen er dem receptionisten og
vagterne skal bruge
– Det net der er internt i huset er kun for dem i receptionen
– Folk kan bruge nettet over i cafeen (skal have fundet ud af hvordan det net
fungerer, spørge huset)
• Skrive at folk evt. skal have noget tøj med da de skal udenfor for at komme over i
nogle af lokalerne. Som service info.
• Fortælle til intro omkring åbningstider omkring hvornår kantinen er lukket og
hvornår der kan købes slik i receptionen. Skal også stå på programmet.
• Fælles gruppebillede i gården

3 HUSET
Louise skriver til huset og aftaler et møde plus høre om:

• Få bekræftet at vi har et arrangement d. 25-27 april Kita Træf 08.2
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4 Næste event? Planlægning!
Mødet med huset (Anastina, Anette, Lars). Tidspunkt at dato finder Louise ud af og
så finder vi ud af hvem der kan komme.
Ting der skal snakkes om til mødet med Huset:
• Flere lokaler, garderobe rum?
• Internet adgang (cafe’en)
• Prisliste over slik og sodavand
• Er der mulighed for større potioner mad? (eller flere potioner)
• Sodavand ( 12 L) (juice, milkshake)
• Mulighed for selv at sælge slik (toffypops), evt overskud kan godt gå til huset.
• Mulighed for at slå alarmen fra fordøren, så vi kan låse folk ind og ud der.

4 Næste event? Planlægning!
På nuværende tidspunkt
• 2 måneder til arrangementet.
• Materiale skal til skrives når vi skal ud med nyhedsbrev. Skal sendes minimum 1 21
måned før (d. 14. marts). Indledende program.
• Tidsplan (sema)
• Kortholdere, flere holdere.
Koordinator til næste event: Sema
Foredrag:
• Grekkory miller, udvekslingsstudent der har været i japan. Der kunne fortælle om
japan, til dem der har interesse i at blive udvekslingsstudent.
• Animationsworkshop, animationsprojekt (produktion af script)?

4.1 Ting der skal huskes i forhold til planlægningen og program
Ting til programmet:
• Præmie overrækkelsen til tegnekonkurencen, skal være ved hold konkurrencen.
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4.2 Konkurrencerne

4.2 Konkurrencerne
Råd til konkurrencer?
• Der er en fra bestyrelsen der har ansvaret.
• Der kan være et par hjælpere (Helst ikke for mange hjælpere)
• dem der har hjulpet til quizen kan ikke deltage i quizen
holdquizen, ideer:
• Stadig lave jeapardy, men laves om så der gives 1 point per spørgsmål.
• 5 i hver række.
• Antal spørgsmål fint
• Point nedskrivning, skal forbedres.
• En Kita kategori igen.
Quik quiz:
• Der vælges 10 kategorier, 1 spørgsmål fra hver kategori og et ekstra til hver runde.
• Op på projektor og med tid.
Evt. spil konkurencer:
Folk overvejer nye ideer generelt, både spil og quizer.

5 Fællesture, f.eks. Aikido. Plus andre ideer til fællesture
• Helge skriver til Aikido foreningen, og hører om hvordan vi evt. kunne komme en
flok til noget træning en gang.
• Pip foreslår Ninjitsu.
• Evt. små arrangementer.

6 Skal foreningen registreres på nogle opslagsværker
Foreningen er nu blevet registreret inde på http://www.aalborgbibliotekerne.dk/
foreninger/, som er en Biblioteksdatabase for ålborg og omegn
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9 Hvordan fungere arbejdsmetoderne. . . er der noget der skal laves om

7 PR materiale
Mht plakater og opslag kunne følgende være muligt og ville ramme vores aldersgruppe:
• Læsehesten
• laserdisken
• stereostudio
• huset
• biblioteket
• gymnasier (katedral, aalborghus)
• universiteterne (Basis, Sohn og Fib)
Pressematerial i forhold til journalister og andre interesserede:
• Helge skriver materiale (skal godkendes på næste møde)

8 Diskuterer hvordan den første periode er gået
• Det er gået godt. Der har været travlt op til arrangementet, der har været en del
stress.
• Der skal mere organisering på hvordan arbejdet op til arrangementet løber af sted
og der skal være en der har styr på det og overblik.
• Organiseringsliste, så man kan se hvad der skal mangler ved opsætningen.

9 Hvordan fungere arbejdsmetoderne. . . er der noget der skal
laves om
• Skaffe hjælpere tidligt
• Koordinator, (Sema)
• Vagtplan, stå til rådighed
• Arbejdsfordeling så snart dato er fastlagt.
• Hvordan møder fungerer:
– Mere tydelig grænse med hvornår mødet starter (mere som denne gang)
– Flere møder (kortere)!
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10 Kontakt til kita og holdninger mht. indlæg på fora
• Bestyrelsens holdning i forhold til hvordan vi udtaler os. Folk skal have lov til at
have deres mening. Men når det var foreningen der snakker skal det være tydeligt
markeret, at det er bestyrelsens mening. Der vil komme et indlæg på forummet
(sema skriver indlæg)
• Skrive lidt om hvem man får fat i når man kontakter Anime Kita. Dette vil stå
inde under kontakt (sema)

11 Snakke om, hvad bloggen skal bruges til
• Det er i orden man skriver lidt personlige ting, dog bestyrelses relateret
• Skriver ting bestyrelsen går og laver. Små projekter, nye initiativer.

12 Kommunikationen i bestyrelsen:
• Uddeling af arbejdsopgaver. (Evt. teams, med spilleregler)

13 Opgaver uddelt til dette møde:
Louise:
• Louise skriver til huset og aftaler et møde (husk at få bekræftet om vi har fået
bucket d. 27-29)
Sema:
• Tidsplan
• Koordinator til næste event
• Skrive lidt om hvem man får fat i når man kontakter Anime Kita. Dette vil stå
inde under kontakt (
• Bestyrelsens holdning i forhold til hvordan vi udtaler os. Folk skal have lov til at
have deres mening. Men når det var foreningen der snakker skal det være tydeligt
markeret, at det er bestyrelsens mening. Der vil komme et indlæg på forummet
(sema skriver indlæg)
Helge:
• Helge skriver materiale PR materiale (Kaspar har noget du kan bruge som udgangspunkt)
(skal godkendes på næste møde)
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13 Opgaver uddelt til dette møde:
• Helge skriver til Aikido foreningen, og hører om hvordan vi evt. kunne komme en
flok til noget træning en gang. Muligheder? Hvis vi er over 10 hvad så?
Pip:
• Kortholdere, flere holdere
Generelt for alle bestyrelses medlemmer:
Folk overvejer nye ideer generelt, både mht. spil og quizzer
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