
Referat bestyrelsesmøde d. 15/09 2016 

Deltagere: Pernille, Milas, Keld, Martin Stenfelt, Simone 

Afbud: Michael Stenfelt, Lasse, Heiberg 

Dagsorden: 

1. Kalender 

2. Indgående post 

3. Hvordan går alting generelt 

4. Facebookgrupper 

5. LAN 

6. DJR styregruppe 

7. Nye regler til DJR 

8. Mandage i foreningen 

9. SFA 

a. Hvordan gik det? 

b. Hvordan skal næste års arrangement meldes ud? 

10. Reklame 

11. Evt. 

12. Godkendelsen af referat 

 

1. Kalender 

Der er magisk mandag alle mandage i lokalerne. 

17. september – DJR 

19. september – Magisk mandag 12+ 

15. oktober – DJR 

17. oktober – Magisk mandag 120 

 

2. Indgående post 

Der har ikke været nogen relevant post. 

3. Hvordan går alting generelt? 

I øjeblikket er der kun rollespil og magisk mandag. Vi vil gerne have flere aktiviteter, så man må meget 

gerne byde ind, hvis der er noget, man brænder for. 

4. Facebookgrupper 

Der er mange tidligere medlemmer i foreningen, der stadig er medlemmer af Dragonfactory Senior 

gruppen på Facebook. Som udgangspunkt har bestyrelsen ikke noget imod at tidligere medlemmer 

følger med i, hvad der foregår i foreningen. Bestyrelsen undersøger gruppen og opdaterer 

medlemsbasen. Billeder fra DJR lægges op på gruppen ”Dragonfactory billeder”, og der linkes til den på 

Dragonfactory Senior, når der lægges billeder op, så man har mulighed for at se, like og kommentere 

billeder mv. 

5. LAN 



Michael Stenfelt, Simone, Kia og Bay vil gerne danne et LAN-udvalg, som jævnligt afholder LAN-

arrangementer for medlemmer og 12+’ere. Konceptet er, at det skal afholdes 4 gange om året med en 

deltagerbegrænsning på 100 mennesker. Arrangementet skal som udgangspunkt være 

selvfinansierende. Arrangementerne kommer som udgangspunkt til at foregå i Baghuset. 

Arrangementerne er alkoholfrie. Det skal opfattes som en LAN-kampagne. 

Bestyrelsen synes det er en rigtig god ide, og vil rigtig gerne støtte op om projektet. Styregruppen 

fremlægger et budget, når de har samlet mere information og har fået tilladelse til at undersøge- og 

booke mulige lokationer. 

6. DJR styregruppe 

Bestyrelsen indsætter den fungerende styregruppe som officiel styregruppe. Den består af Victor, 

Kevin, Jesper, Geil og Jonas. 

7. Nye regler til DJR 

Der har været snak om nye regler til DJR, og bestyrelsen er blevet bedt om at indkalde til et 

arrangement, hvor alle der er interesserede, kan møde op, byde ind og have indflydelse. Milas vil gerne 

samarbejde med styregruppen om at være ansvarlig for arrangementet. Arrangementet afholdes 

lørdag d. 8. oktober kl. 10. Foreningen giver snacks og en sodavand, men deltagere tager selv 

madpakke med. 

8. Mandage i foreningen 

I øjeblikket afholdes der magisk mandag hver mandag. Der er her mulighed for at spille kort, brætspil, 

arbejde på værkstedet eller bare hygge med hinanden. Vi håber at se en masse deltagere. 

9. SFA 

Udskydes til næste møde, hvor der også skal inviteres til at afholde SFA. 

10. Reklame 

Bestyrelsen vil meget gerne reklamere i lokalsamfundet. Bestyrelsen kontakter mulige ansvarlige, og 

tager punktet op igen på næste møde. 

11. Evt. 

Nogen fra foreningen er begyndt at spille i Hareskoven. Hvis man er interesseret i at deltage, kan man 

kontakte Jesper eller Milas. 

12. Godkendelse af referat 

 

Referatet blev godkendt. 


