
Idéer til næste møde. Skrive gerne i punktform hvis muligt :)

- Hyggeaften/filmaften
- Med opskrivning så vi ved hvor mange vi evt bliver

- D&D
- Med opskrivning på hvor mange vi bliver, så vi har en ide om hvad der skal

forberedes
- Warhammer 40k prøve
- Grillaften

Referat af mødet den 11/09/22
- Filmaften

- Leje af kirken til filmaften’
- Kig ind i det
- Snak med kirke sekretæren

- D&D
- Spørger bestyrelsen om Wifi
- Intro så at folk kan finde ud af om de har lyst til det
- Spørger om at købe bøger

- Players handbook, DM guide, Volo’s Guide to Monsters
- Køb begynder pakken, der er screen med til DM

- Spørger om battlemap
- Spørger om en guld touch/alm vandbaseret toucher til battlemap
- Hængelås til skabet nede i vaskekælderen, så at tingene er sikret mod tyveri

- Warhammer
- Folk skal give udtryk for at ville det
- Intro omkring det, så at folk får en ide om hvad det går ud på

- Grillaften
- Det skal til at ske nu, hvis der skal være noget

- Gåture
- Så at folk kan lære hinanden at kende, samt lære området at kende

- Kreative aften
- Kan være på en hverdag

- Hygge aftener
- Til hverdage, hvor man lige hurtigt kan mødes

- Læsegruppe
- Så at man ikke sidder selv og læser, og få andre perspektiver på sit

læsestof/studie
- Få flere frivillige til socialudvalget



- Lav docs til fb-gruppen, så vi ved hvad folk ønsker, så folk måske deltager mere

Ideer til næste møde. Skriv gerne i punktform for at gøre det nemmere

Referat af mødet den 27/09/22

- Halloween Fest
- Philip tager kontakt til sharks
- der er skrevet mail til Beboerhuset i ridderhatten

- evt pizza

----------
møde den 15-11-22, med Tornbjerg kolliget

- Halloween fest
- Gh pov

- gik fint
- tornbjerg pov

- meget stressende til at starte med
- nogen udefra
- kaotisk med fællesspisning
- til fremtiden ingen gæster udefra
- evt lave en sommerfest
- vi kan ikke låne fælleshuset, da vi ikke kan holdes til ansvar

- vi kan booke det til fællesting, hvis der er en fra tornbjerfg
kolliget med

- 2 (mindst) fra social udvaglet der er med til rengøreing, samt
fastsætning af hvornår det skal gøres

- med bring selv alkohol til fremtiden

- ren Glanshatten
- se med dnd
- vand til løbeklub
- brætspil, søndag kl 18, tornbjerg kolliget
- udflugt mellem de 2 kolligere

- evt
- papa´s papbar

- Warhammer
- se om der interresse for det

- kreaklub
- evt event telt, med opsætning

- vinter grillhygge med tornbjerg
- udendørs event med gløgg og æbelskiver med tornbjerg kolliget


