Referat af
Bestyrelsesmøde i 2 Many Dragons
25. oktober 2003
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Siden sidst
2md live
2md event på bibliteket
2md Kolding
Bestyrelsesvalg
Kontingent
Generalforsamling
Opdatering på økonomi
Medlemstal

Ad 1:
Sune orienterede, vi har fået madordning tilbage. Betingelsen var at 2MD betaler for ikke afhentet mad. Vi
har haft en sommerferie og en Diplomacy weekend.
Ad 2:
Peter og Gert orienterede: Vi har fået tilbudt et sted ved Hovedgaard. 10-20 tønder land med skov og sø. Kan
bruges til moderat størrelse Live. Kan lånes gratis. Ejerne snakker med naboerne om at låne deres arealer, da
det er parcelopdelt.
Ad 3:
Gert orienterede: Eventen er næsten klar, vi mangler nogle live folk. Biblioteket udsender en
pressemeddelelse. Gert laver plakat som Bib. trykker.
Opsætning kan foretages fredag 17-19.
Ad 4:
Gert orienterede: Kulturforvaltningen henviste os til Kvarterhuset i Kolding. Et sted som minder lidt om
Kulturværket i koncept. Efter snak med lederen af KH. skal Gert skrive brev til KH om hvem 2MD er, og
hvad vi laver.
Ad 5:
Sune, Ask og Per trækker sig. Peter, Preben og Gert stiller op igen.
Bestyrelsen opfordrer Jes til at stille op.
Ad 6:
Efter kort diskussion enighed om at foreslå generalforsamlingen et kontingent på 200,- som deles i 2 for nye
medlemmer. Gamle medlemmer, som betaler efter 1. februar 2004 får en straf på 100,Ad 7:
Andre ting der skulle tages op på generalforsamling: Ønske om mere tabletop i foreningen.
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Ad 8:
Foreningen har ikke fået kommunalt tilskud i år, pga. En omlægning i tilskudsordningen. Vi har dog indtil
nytår at skaffe medlemmer, som giver tilskud i 2004.
Sune skylder foreningskassen 200 for et indkasseret medlemsskab.
Per skylder foreningskassen 250 efter indkøb af spil OG mangler at aflevere en kvittering for et A&A spil.
Ad 9:
Pt. 19 medlemmer, skal nå 25 inden nytår!
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