
Referat bestyrelsesmøde d. 19/01 2017 

Deltagere:  

Bestyrelse: 

Pernille, Milas, Keld, Michael Stenfelt, Lasse, 

Gæster: 

Martin Stenfelt, Simone, Alexander og Elias. 

Afbud: Heiberg 

Dagsorden: 

1. Kalender 

2. Indgående post 

3. Økonomi 

4. Regelseminar 

5. Lokaler 

6. SFA 

7. Generalforsamling 

8. Nyt fra Bifrost 

9. Evt. 

10. Godkendelse af referat 

 

1. Kalender 

9. februar - Generalforsamling 

11. februar - DJR 

20. februar – Magisk Mandag 12+ 

 

2. Indgående post 

Der har ikke været nogen relevant post, der ikke er diskuteret i andre punkter.  

3. Økonomi 

Michael orienterede om regnskabet. 

4. Lokaler 

Bestyrelsen er stadig i kommunikation med kommunen. Kommunen har møde i slutningen af januar, og 

vi forventer et svar hurtigt efter dette møde. Vi skal være ude af vores nuværende lokaler d. 1/3-2017. 

Det er derfor meget vigtigt, at alle medlemmer henter deres personlige ejendele hurtigst muligt. 

5. SFA 

Pernille er den eneste opstillede til SFA. Der blev talt om hvorfor. Der blev snakket om hård evaluering 

og manglende anerkendelse samt at opgaven virker meget stor og uoverskuelig. Michael har tilbudt at 

tage de praktiske ting, der ”hører til” kassererrollen. 

Pernille vil gerne arrangere et questbaseret SFA. Der skal laves overordnede beskrivelser af quests, men 

questholderne skal derefter selv være ansvarlige for questen. 



Der blev stillet som krav, at man skulle stille op som gruppe. Da der ikke er nogen opstillede grupper 

åbner bestyrelsen op at for at enkeltpersoner også kan stille op. Der meldes ud på Facebook, og de har 

indtil d. 19. februar. Hvis ingen melder ind bliver Pernille ansvarlig for SFA. 

6. Generalforsamling 

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling d. 9/2-2017 klokken 19. Dagsordenen følger vedtægterne. 

Forslag til dagsordenen skal være formanden eller næstformanden i hænde senest 7 dage før 

generalforsamlingen, dvs. d. 2/2-2017. 

 

Pernille, Michael, Milas, Lasse og Keld genopstiller. 

7. Nyt fra Bifrost 

Katja har nyt fra Bifrost. Informationen kommer i et nyhedsbrev fra Bifrost, og er derfor ikke refereret 

her. 

8. Letlandsrollespil 

Katja er ansvarlig for at arrangere rollespil i Letland. Hun vil gerne have andre medlemmer af 

Dragonfactory med, så Dragonfactory er repræsenteret, og vil gerne låne nogle af foreningens sværd til 

projektet.  

Bestyrelsen vil gerne udlåne vores juniorsværd til projektet. 

9. Krigslive 

Milas og Bay vil gerne stå for krigslive igen. Deltagergebyr for medlemmer: 500kr. Billetten koster 400 

kroner, og resten går til forplejning, transport, telte mm. Derudover skal der indkøbes materialer til nyt 

udstyr – skjolde, hatte og lamelrustninger. Der skal desuden indkøbes arm- og benskinner i metal. Dertil 

som en del af forplejningen en person til at stå for maden. Målet er at ramme 15 deltagere. 

Bestyrelsen ser positivt på projektet og afventer et budget. 

10. Evt. 

 

11. Godkendelse af referat 

 

Referatet blev godkendt. 

 


