Referat fra klanforsamlingen den 3. september 2008
•

Valg af dirigent Chuck blev valgt

•

Valg af referent Christian blev valgt

•

Familieweekend:

Klanen tager 2 poster på løbet, forhindringsbanen og månebilen, hvor vi så blander os nye og
gamle, for at hilse de nyoprykkede velkommen.
Herefter blev referenten smidt ud af lokalet mens der blev snakket om oprykningsceremonien.

•

Hytten:

Der skal laves et sæt ”festregler” hvor der står lidt om begrænsningen af støj, og om oprydning
bagefter.
Hytten overdrages til den nye klan, og de for en kort ”instruks” om hvad hytten kan holde til.
Hvis de vil lave nogle ændringer (male pink, hænge store ting på væggene etc.) skal det lige
vendes med enten os eller gruppen.

•

Møder: vi holder møde i hytten den 2. onsdag i måneden hvor alle helst skal møde op,
derudover er det muligt at byde ind som det har været hidtil.
Vi kommer på den nye klans første møde og gennemgår hvilke arrangementer der er i løbet
af året for klanen, det gælder fester ture etc.

•

Valg af klanleder: Eske blev genvalgt

•

Status fra kasseren: der er 1892,75 kr på kontoen, og der er en smule i kontanter. På
streglisten står der -217
Efter lidt rod med streglister omkring UIDLG er alle listerne fundet og summeret sammen.
Skyldnerne på streglisten vil blive lagt sammen så vi kun skal afkræve 1 person for penge
der så må få fat på de andre. (de fleste var vist i familie på en eller anden måde)
Vi blander ikke økonomi og øl med den nye klan.

•
•

Valg af kasser: Mikkel blev også genvalgt
Fremtidige arrangementer:
Seniortræf 1. weekend i november
12, 20 og 27 september div. Fester vi finder ud af hvor de holdes når vi gennemgår
kalenderen med de nye.
25 oktober Nanna invitere på mad og bytur.
25 oktober fest på spejderkollegiet, vi kan ende der efter at have besøgt Nanna
Hvis folk får lyst til at holde en klantur finder de en dato og ser om resten af klanen har tid,
derefter kan de begynde at planlægge den.

•

EVT.
Nyt klanspil: den 24 september mødes vi foran indgangen til Toys’R’us i Lyngby kl 19:00
det er tilladt at spise hjemmefra men der skal være plads til en ikea-pølse
Næste klanforsamling er den 2 onsdag i Januar (den 14 januar 2009)

Således opfattet af Christian

