
Referat bestyrelsesmøde d. 12/10 2016 

Deltagere: Pernille, Milas, Keld, Michael Stenfelt 

Afbud: Lasse, Heiberg 

Dagsorden: 

1. Kalender 

2. Indgående post 

3. Økonomi 

4. Lokaler 

5. Nye regler til DJR 

6. Epic Armageddon arrangement 

7. Nyhedsbrev 

8. SFA 

9. Reklame 

10. Evt. 

11. Godkendelsen af referat 

 

1. Kalender 

15. oktober – DJR 

15. oktober – Cafeaften 

24. oktober – Magisk mandag 12+ 

12. november – DJR regelseminar 

19. november – DJR 

19. november - Cafeaften 

21. november – DJR 12+ 

Der bliver afholdt LAN i december. Hold øjnene åbne for datoen. 

2. Indgående post 

Vi er stadigvæk i kontakt med kommunen omkring nye lokaler, men der er ikke noget nyt. 

3. Økonomi 

Økonomien ser god ud. 

Der blev fremlagt regnskab for SFA og Krigslive. 

Der var diskussion om hvorvidt juniorkontingentet skulle hæves til 400 kr., men bestyrelsen nåede ikke 

til enighed. 

4. Lokaler 

Det er kritisk omkring vores nye lokaler. Det går trægt med kommunikationen med kommunen. I 

oktober 2015 blev vi meddelt af kommunen at vores lokaler var opsagt pr. 1/8 2016. Lige før d. 1/8 fik 

vi at vide at vi var sagt op pr. d. 1/3 2017. Vi har i perioden forgæves forsøgt at få nogle nye lokaler og 

efter et år, er der stadigvæk ikke nogen løsning. Vi er derfor ved at være desperate. 

5. Nye regler til DJR 

Der er lagt en ny dato for et regelseminar. Det bliver d. 12. november 2016, og vi håber at se en masse 

engagerede frivillige. 



6. Epic Armageddon arrangement 

Thomas Kragh vil gerne afholde et Epic Armageddon-arrangement i lokalerne d. 19. november. 

Bestyrelsen er rigtig glad for initiativet, og vil meget gerne se det afholdt. Desværre er lokalerne booket 

til DJR og lørdagscafe d. 19. november, så arrangementet kan ikke afholdes den dag. Bestyrelsen vil 

gerne se en beskrivelse af arrangementet. 

Generelt, hvis man bare mødes for at spille tabletop og hygge sig, skal man tjekke kalenderen 

(bestyrelsesreferater) og undersøge, at det ikke falder oven i noget andet. 

7. Nyhedsbrev 

Bestyrelsen diskuterede relevansen af nyhedsbrevet, og blev enige om at fortsætte produktionen af 

nyhedsbrevet. 

8. SFA 

Bestyrelsen ser gerne at SFA bliver afholdt igen i 2017. Hvis nogen har lyst til at stå for at arrangere SFA, 

må man meget gerne sende en mail til bestyrelsen på guld@dragonfactory.dk, hvor man kort beskriver 

sin ide og sin vision samt navne på alle medlemmer af gruppen. 

9. Reklame 

Skydes til næste møde 

10. Evt. 

Pernille finder datoer til DJR 2017, så de kan blive skrevet på hjemmesiden og i nyhedsbrevet. 

11. Godkendelse af referat 

 

Referatet blev godkendt. 

mailto:guld@dragonfactory.dk

