Bestyrelsesmøde 06.02.2015 kl. 15.00
Fremmødte
Rasmus Dehn Andersen
Sidsel Line Nielsen
Søren Lønsman Larsen
Nickie Hundevadt
Chriss Klose Mortensen
Budget
 Budgettet er ikke inkl. hævelser af kontigentet, og skal derfor revideres hvis dette bliver
godkendt.
 Hævelsen af kontingentet er for at sikre foreningen økomomisk, da vi har fået en forsikring.
Denne forsikring har været lovpligtig fra det tidspunkt man fik andre til at hjælpe til udover
bestyrelsen(dvs. Chibiråd, hjælpere til træf osv.).
 Der bliver givet ros for Chibi-rådet indsats med at lave arrangementer pr. halve år.
 Da der ikke bliver afholdt fastalavn i 2015 bliver de øremærkede penge hertil overført til
Halloween arrangementet.
 Chibi-rådet får et budget på ca. 500 kr udover de øremærkede arrangementer.
 Crunchyroll abbonnementet er sat på budgettet til 100 kr.
 Penge er blevet afsat til at købe en ny printer og blæk dertil.
 Det er afsat 400 kr til et nye par højtalere.
 Pengene til forsikringen er blevet budgetteret.
 En ny fladskærm, HDMI og VGA kabler til Gameroom skal købes ind.
 Sækkestole skal stadig købes ind.
 Computer fra Casper bliver købt.
 ”Sema”-posten, der dækkede omkostningerne for serveren bliver slettet, da han nægter at
modtage pengene.
Emner til den fremtidige betyrelse
 Der skal tjekkes op på lagerlokaler. Pt. Er der kontakt til Aalborg kommune og man afventer
pt. Svar.
 Præmie-posten kan evt. bruges til DVD'er eller andre ting end slik, da vi ikke kan købe mere
slik end vi allerede gør.
 Kontakte Fatboy om de vil sponsere sækkestole til Anime Kita.
o Køb evt. Nogle i Bilka, der er af god kvalitet.
o Fatboy er engang imellem på forskellige dealsites.
o 2 - 3 er en god begyndelse for at se om de bliver brugt.
o I forhold til evt. nye lokaler skal man tage højde for evt. pladsproblemer.
 Der bliver snakket om regskabsrod, som fx manglende kvitteringer, der skulle have været
afleveret.
o Fremover bliver der kun betalt penge til folk der afleverer deres kvitteringer. Hvis
folk ”glemmer” at aflevere kvitteringer ses det som folk der har givet tingene til Kita.
 Den nye bestyrelse beslutter sig for om medlemskab af Bifrost er aktuelt, men pengene er
afsat.
 Sletningen af 1. rate og 2. rate betaling af kontingentet ville gøre tingene nemmere, og
systemet ville bedre kunne håndtere det.





Til den fremtidige bestyrelse, skal der kigges på et nyt regnskabssytem, der er tilpasset kitas
behov bedre.
Trekanten ligger i overvejelserne for evt. nye lokale til Chibi arrangementerne.
Man skal huske at holde regnskab over antal timer der bliver arbejdet med Anime Kita
relaterede ting da det regnskab skal gives videre til forsikringen efter 1 år.





Opgaver der skal laves
Rasmus skal gøre PP'et mm. parat.
PDF med regnskab skal lægges op af Chriss.
Alle gennemgår vedtægterne igen, og skriver evt. forslag med grøn skrift.

