Referat

Anime Kita Bestyrelsesmøde December
2007
Referent: Casper Svenning Jensen
18th December 2007
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1 Dagsorden
Stk. 1: Status omkring Kita Træf 08.1
Stk. 2: Vedtægter
Stk. 3: Fastsæt kontingent
Stk. 4: Dato for næste træf skal besluttes, denne dato skal vidergives til huset
Stk. 5: Lokaleliste tilsendt fra huset skal godkendes
Stk. 6: Lav en tidsplan op til arrangementet
Stk. 7: Råd
Stk. 8: Hvem har adgang til medlemmernes data.

2 Status omkring Kita Træf 08.1
Vi har fået tildelt en række lokaler host Huset, hvor vi kan holde træf d. 1-3 Februar. Vi
nåede desværre ikke at komme med i Husets blad, men den tekst vi tilsendte kommer op
på deres hjemmeside.
Vi har fået tildelt de følgende lokaler:
1. Rød bar: Lokale på størrelse med PIP og Semas stue
2. Møde lokale & Orange: Bestyrelsens område
3. Rød, Gørn og Blå: Lokaler lige ved siden af hinanden
4. Teaterloftet: Det største lokale, ligger under loftet. Er Jazz festival lørdag aften
lige neden under.
5. Dramaloftet: Kan mørklækkes. Kan bruges til anime fremvisning.
Mad- og drikkevarer skal købes af Huset i deres kantine. Der vil blive undersøgt om vi
kan sælge drikkevarer for dem således at dette er tilgængeligt i et større tidsrum.
Der var samtidig snak om at anskaffe nogle navneskilte til arrangementet, eftersom
dem i kantinen skal kunne se at folk kommer fra vores arrangement.

3 Vedtægter
Vedtægterne er blevet rettet i henhold til de beslutninger der blev taget til den stiftende
generalforsamling. Dog var der nogle få ændringer der manglede.
Der bliver tilføjet et pargraf 1 stk 3 hvor vores officielle sted for opslag defineres som
www.anime-kita.dk. De steder der omhandler opslag ændres således at de referere til
dette punkt.
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9 Hvem har adgang til medlemmernes data

4 Fastsæt kontingent
Kontigentet fastsættes til 100kr. Dvs. kontigent kan deles op i 50kr. første gang og 50kr.
anden gang.
Der skal oprettes en fælles konto et sted hvor vi kan indsætte de penge foreningen har.

5 Dato for næste træf skal besluttes, denne dato skal
vidergives til huset
Der er to mulige datoer. 6-8 Juni, 25-27 April. 6-8 Juni ligger i Uni og Gym eksamensperioderne, så derfor vælges 25-27 April.

6 Lokaleliste tilsendt fra huset skal godkendes
Lokalelisten er godkend. Louise sender en email og godkender.

7 Lav en tidsplan op til arrangementet
T-shirts til bestyrelse 31 Januar
Navneskilte skal laves 31 Januar
Offentliggørelse af arrangement Louise og Helge står for at skrive en indbydelse, alle
i bestyrelsen vil gerne læse denne før den udsendes. Samtidig skal man kunne
tilmelde sig arrangementet på selvbetjening. 19 December
Program til arrangementet 6 Januar
Konkurrencer til arrangementet 27 Januar
Materialer til arrangementet 20 Januar

8 Råd
WWW og Teknik rådet deles op i to.

9 Hvem har adgang til medlemmernes data
Der er blevet vedtaget at hele bestyrelsen har mulighed for at behandle medlemmernes
data. Dog er dette ikke ensbetydende med at alle i bestyrelsen har direkte adgang til
dataen.
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