Referat af klanforsamlingen i Hidatsa, onsdag den 10. september 2003
Tilstede:
Wacangsica (Claus), Waahijaja (Mette), Eva, Anna, Awangyaka (Katrine), Louise,
Tobias, Wicasta Ksapa (Mikkel) og Ihaohingni (Nanna)
Dagsorden
1) Valg af referent
2) Hytten
3) Indianersærpræg
4) Møderne
5) Klanforsamlinger
6) Fest for divisionen
7) Kollektivuge
8) Kommende arrangementer
9) Klanlederrollen
10) Næste klanforsamling
11) evt.

1)

Mikkel vælges enstemmigt

2)

Hvad mangler vi at gøre ved køkkenet? Vi skal have importeret en bænk fra Mdenagi i stedet
for alle stolene. <Efter længere tids arbejde er det nu lykkedes Tobias at samle kagen i et
stykke> Resten kan vi ikke selv finde ud af. Vi hører om Wayupika vil hjælpe, han kan måske
gøre det i forbindelse med kollektivugen. Vi må bruge køkkenet og på den måde finde ud af,
om der er noget vi mangler, vi kan ikke lige komme på noget.
Hvad gør vi angående den generelle møblering i hytten? Alt beholdes som det er. Man kan
ikke have for mange møbler til en fest.
Hvad mangler på toilettet? Gardiner, spejl, lamper, glasvæv, maling og varmt vand
(Wayupika). Desuden skal vi have en låge til baren. Projekterne skal udføres på kollektivugen,
og inden da skal vi have holdt struktureringsmøder.

3)

Navneskilt til hytten (Pahainyan) fremstilles af den svenske træskive. Vi ønsker ikke at have
fjer mm. i hytten, men vil gerne have noget indianertøj til forskellige lejligheder. Idéen om en
symaskine tur luftes.

4)

Skal vi have uniform på til møderne. Lidt over halvdelen er helst fri for at være tvunget til at
have den på, som kompromis mellem de stridende parter aftales det at man som minimum har
tørklæde på.
For at undgå, at der sidder tre den første halve time af mødet, uden at vide om, der kommer
flere, indskærpes det endnu en gang, at man melder afbud til klanlederen senest dagen før
inden klokken 22:00 (altså kun hvis man ikke kan komme), og bliver man forsinket bedes det
meddelt senest en time før mødet starter. For at lægge vægt bag ordene opkræves et mindre
gebyr for ventetiden på 5 kr. pr påbegyndt kvarter.

Folk opfordres til at rydde op efter dem selv ved mødets afslutning.
5)

Klanforsamling skal holdes 2 gange årligt. Indkaldelse skal udsendes 3 uger før.

6)

Festen, hvis tema er navngivning af hytten finder sted den 1/11-03. I lighed med sidste år
betaler hvert klanmed-lem et depositum som tilbagebetales umiddelbart efter festen. Beløbet
er i år fastsat til 500 kr. og de skal betales til kassereren (Wicasta Owangziung) senest den
17/9-03. Katrine og Nanna arbejder på en officiel invitation til den 17/9-03. Husk at møde op
til oprydning dagen efter. På de kommende møder fremstiller alle et komplet sæt tøj i perfekt
indianerstil som skal bæres til festen.

7)

Der afholdes kollektivuge i uge 2 dvs. 5-11/1-04 <1-0 til Danmark> Den 10/12-03 er afsat til
kollektivugeplanlægningsmøde

---- pause til 20:05---8)

Arbejdsdag den 25/10-03 klokken 10 (evt. også dagen efter) Alle bør møde op!
Blå-Sommer-orientering den 18/9-03 på Mariehøjcenteret klokken 19:00
Cazeahipa (navngivningsceremoni) den 23/9-03
Katrines 20 års fødselsdag den 27/9-03 – kom alle
Weekendhidatsatur. Der arbejdes på at arrangere en tur. Datoen er sat til 20-22/2-04
Mette & Claus finder en hytte
Divisionens juniorledere holder et hyggearrangement på Tinta den 15/11-03, vil nogen fra
Hidatsa hjælpe med mad musik mm.? Claus vil gerne stå for musikken, Nanna vil gerne stå
for maden. Resten forholder sig afventende, men kan nå at sige ja endnu.
Juletur 5-7/12-03
Vil klanen planlægge et natløb for juniorerne og deres klasser den 9/10? Claus vil gerne
deltage,
men vil ikke stå for det, Tobias vil måske deltage, ingen andre tilstedeværende ytrer noget
ønske om at deltage.
Ønsker vi at afholde et nordpolsløb i år? Nej det har vi ikke overskud til, måske næste år…
Skal vi tage i skøjtehallen igen i år? Ja tag initiativ når sæsonen starter.
Skal vi deltage i the Golden Train Cup på Egemosecenteret den 7-9/11-03? Gu’ skal vi det,
samtlige tilstedeværende melder sig til. Jakob opfordres til også at tage med (er gjort)
Blå Sommer den 20-29/7-04 hvis nogen skulle være i tvivl. Der afholdes seniorlejr fra den 16.
Oak City rally 2004. positiv stemning overfor deltagelse, vi ser på det…

9)

Det besluttes at vi på næste mølleåsejlads laver en klanbåd.
Klanlederne bør deltage på ledermøder mm. på lige fod med gruppens øvrige ledere det vil
bl.a. sige arrangering af ture. Meget arbejde med divisionen f.eks. at opfordre DASEN’erne til
at tage sig sammen, hvis der ingen aktivitet er fra deres side. Derudover skal de sætte sig ind i
korpsets tilbud og krav til seniorerne. <1-1 DK- RUM>
klanlederne bør også:
- tage sig af afbud
- efterleve besluttede projekter (overblik ikke bussemand)
- sørge for los i røven, pas på den kan bide
- planlægge enkelte møder for resten af klanen
Claus argumenterer til næste styrelsesmøde for, hvorfor klanen skal bevilliges to kontingentfri
ledere mod kun 1 nu. <1-2 DK-RUM>
Klanlederposterne besættes hvert halvår på klanforsamlingerne.
Claus, Louise og Mette stiller op og der afgives nu to stemmer pr mand(inde)…
Efter lidt betænkningstid tælles stemmerne sammen med følgende resultat:
Claus: 7 stemmer
Louise: 5 stemmer
Mette: 6 stemmer
Tillykke med de fornemme titler til Claus og Mette.

10) Datoen for næste klanforsamling sættes til sen 14/1-04
11) Skal Tobias holde 18 års fødselsdag? Nej hold i stedet din 19 års fødselsdag
Rygepolitik: Rygerne forvises til gangen onsdage på møderne, ellers er rygning tilladt på eget
ansvar.
Tak for et mindeværdigt møde

