Esbjerg 27 september 2018

Bestyrelsesmøde Dreki Vikingerne
Torsdag den 27. september 2018 kl. 19.00
Vi mødes ved Jan på
Sønderhedevej 31 6710 Esbjerg V
Deltagere: Søren, Ejnar, Kim, Jan, Lene
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Godkendt
2. Gennemgang af foreningens økonomi.
Indestående d.d. 26.627,31
3. Medlemstal
Pt. 78 medlemmer
4. Uge 42 på RVC.
Vi gør som vi plejer. Ejnar sender ud.
5. Bestilling af mad til uge 42. Betaler klubben stadig for de aktive
deltagere der er med begge dage?
Medlemmer som aktivt deltager i formidlingen begge dage får gratis
mad.
Mail fra Christin ang. uge 42
Fra: Ejnar Beck <ejnarbeck@hotmail.com>
Dato: 25. september 2018 kl. 19.25.54 CEST
Til: Ejnar Beck <ejnarbeck@hotmail.com>, Ina og jan <inaogjan@cabeniversen.dk>
Emne: Uge 42
Hej Jan og Ina.
Jeg har skrevet sammen med Christin og vil gerne have dette her med som punkt på
mødet - uge 42.
Mvh Ejnar
Hun skriver:
Jeg vil meget gerne have nogen af jer til at hjælpe med rollespil. Jeg har brug for to-tre
vagter onsdag, torsdag og fredag. Altså sådan at man står min en af gangen. Denne
gang skal i henholdsvis bevogte kræmmren og gøgleren i skomagerhuset onsdag og
torsdag og i Perlehuset Fredag. Ligesom sidst skal i gerne klade jer narre og på anden
måde lade børnene komme forbi. Vil I kunne det?
Hvis der er andre der gerne vil deltage i rollespillet har jeg nogen flere løse opgaver,

sladdertanter, hjælpe husfruen i Tinghuset osv, mendet regner jeg med i byder ind
med, hvis I gerne vil det.
Derudover så tænker jeg der skal være et program punkt, som er jeres torsdag og
fredag. Du skriver hestehandel. Det kan vi fint sige, men jeg er der ikke til at hjælpe.
Alternativt kunne det være se vikingernes heste og hør om deres fortrin. Eller kom og
hjælp med at strigle. I må jo som aftalt gerne bruge vores heste, hvis ingen af jeres
heste kommer med. Her må du meget gerne melde tilbage senest på mandag, hvad I
gerne vil. Hører jeg ikke fra jer sætter jeg en hestehandel på.
Vi har reserveret Gæstgiveriet til jer. Udenfor huset er deren tøjrbum, som man I kan
bruge, hvis I har brug for det. Tanken er jo så at i arbejder i det hus og formidler huset.
Til om fredagen hvor der skal findes nogen solgte varer kunne jeg godt bruge en af jer
som opkøber af en vare. Det kunne være Kromutter (Her tænker jeg på Lis) Der er
ligeledes en af de der hjælper som vagter der også har opkøbt en hæler varer.
Hele fortællingen i rollespillet regner jeg med jeg kommer forbi og fortæller jer så tidlig
som muligt. Og hvornår ville det være?
Det blev en længere smøre håber du kan finde hoved og hale i det. Og at du dermed
også kan svare på alle mine spørgsmål. �
Vi snakkes ved. Kh Christin
Mvh
Ejnar Beck

6. mail fra Christin
Ingen heste, ingen hestehandel, ingen deltagelse onsdag, ønsker de
sorte diamant onsdag og torsdag
7. Evaluering af uge 30 i 2018, Kan vi gøre noget bedre/ anderledes?
- God uge
- Ansvarlige hele ugen, god stemning, hjalp hinanden.
- Godt at sige dagens opgaver om morgenen
- Møde med RVC, de ønsker noget nyt og mere. Folk kan komme med
forslag til generalforsamlingen (alle nye tiltag skal gå igennem
bestyrelsen)
- Nødplan ved aflysning af rideopvisning (fx tag en hest eller 2 med op
og fortæller og formidler)
- Telt og øl er bestilt til uge 30 2019
8. Planlægning af sy-aftner i resten af 2018 og foråret 2019.
- 1 i november, 2 efter jul.
9. Videre arbejde med den nye struktur i bestyrelsen/foreningen.
Afventer svar fra RVC
10.
Dato for næste bestyrelsesmøde, inden Generalforsamlingen,
hvornår og ved hvem?
d. 21 januar 2019 ved Ejnar
11.
Dato for Generalforsamling
Aftales til bestyrelsesmødet d. 21. januar
12.
Eventuelt.

