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Kalender: 

Onsdag d. 10. juni er der SFA infomøde 

Mandag d. 6 juli starter SFA for de frivillige. 

Tirsdag d. 7. juli starter SFA for alle deltagere. 

JJR torsdagsmøde d. 13. august for alle frivillige. 

JJR sæsonstart d. 15. august. 

Magisk Mandag 12+ d. 17. august 

Tankfactory 3 d. 5. september 

Økonomi/status: 

Det nye økonomisystem planlægges at sættes i gang d. 15. august, så alle nye medlemmer fra denne dato 

bliver registreret digitalt. 

Ellers ser økonomien stadig fin ud. 

Indgående post: 

Bestyrelsen har fået et tilbud fra en elektriker omkring nyt lys ovenpå, i systuen og i kælderen, som er 

blevet accepteret. 

Der er blevet stillet forslag om at lave en ”Hall of Fame”/mindetavle, hvor billeder af de frivillige til SFA skal 

hænges op. Bestyrelsen synes godt om forslaget, og har givet tilladelse til at projektet sættes i gang. 

Landsforeningen Bifrost har sendt en mail om, at de har fået mindre støtte pga. manglende medlemsbilag 

fra deres medlemsforeninger. Dragonfactory har indberettet. 



Bifrost: 

Det er bestyrelsens intention at sende to eller tre deltagere til Bifrosts generalforsamling d.13.-15. 

november, men en endelig beslutning tages, når vi kommer tættere på datoen. 

JJR og nyt spilområde: 

Den nye JJR styregruppe består af Heiberg og Lasse, og har Milas og Keld som konsulenter. 

Der er blevet snakket om at rykke kampagnen til flyvepladsen ved Dragården. 

Højagerskolen: 

Pros: 

Varieret spilområde, nem adgang.  

Cons: 

Hegn, mindre skov, ingen kro, fredet område, transport. 

Flyvepladsen ved Dragegården: 

Pros: 

Absurd stort, tæt på Dragegården, er i foreningens lokalområde, så rollespillet bliver set. 

Fremtidsmuligheder. Nyt. 

Cons: 

Flat og åbent, sumpet, intet bålsted. 

 

Der blev snakket frem og tilbage, og bestyrelsens beslutning er at nedsætte en arbejdsgruppe til at søge 

tilladelser hos kommunen til at bruge flyvepladsen og bygge på den, da det er et større område med flere 

fremtidsmuligheder. Indtil da er området ikke optimalt, og derfor forbliver spilstedet nu på området ved 

Højagerskolen. 

Arbejdsgruppens opgave bliver at lave en projektplan og skabe kontakt til kommunen, hvor der skal søges 

om tilladelse til at bygge en borg samt nogle stier. 

Miguel vil gerne være med i arbejdsgruppen og står for at sammensætte den, så alle medlemmer er 

velkomne til at kontakte Miguel, hvis de er interesserede i at deltage i arbejdsgruppen. 

Køb af trailer: 

Foreningen har fået et godt tilbud på en brugt trailer. Ideen med den er, at den kan bruges til at køre større 

affald fra huset væk, til arrangementer samt have en transportkasse med Dragonfactorys logo på siderne, 

så den også fungerer som reklame. 

Lasse er ansvarlig for at skaffe en god lås til den. 

 



Infofolder til nye medlemmer: 

Keld har i samarbejde med Pernille lavet et udkast til en infofolder til nye seniormedlemmer. Der var 

enkelte kommentarer til den, og Keld retter derfor dette, og lægger den i bestyrelsens dropbox. Der følges 

op på dette. 

Lokalestatus: 

Systuen begynder at tage form. 

Elektrikeren bliver sat i gang. 

Der er blevet ryddet op i kælderen. Denne orden skal holdes! 

I spillerummet vil vi gerne have sofaer, et fjernsyn og et Apple-TV, så det kan bruges som et hyggerum. Vi 

efterlyser derfor gamle sofaer, som kan sættes derind. Bestyrelsen har desuden købt en god projektor. 

Pernille er ansvarlig for rummet. 

Tabletop: 

Bestyrelsen bevilger tabletopmiljøet med 5000 kroner årligt til køb af terræn og diverse udstyr, som 

udbygger foreningens muligheder for at afholde turneringer selvstændigt. 

Miguel er tovholder på dette punkt. 

Magisk Mandag 12+: 

Bestyrelsen bevilger Magisk Mandag 12+ med 2000 kr. pr. sæson. Begrundelsen for dette er, at 12+-

gruppen er foreningens fremtid, og det er vigtigt, at vi holder fast i de unge, så vi med tiden får flere 

frivillige, som kan overtage og udbygge foreningen. 

Forsikring: 

Michael har bestilt en forsikring. 

Eventuelt: 

Rygning: Stort set alle dem der ryger, går ikke langt nok væk fra børnene. Det er vigtigt, at man går så langt 

væk, at børnene ikke kan se en. Det er vigtigt at ryge på skift, så der altid er nogen, der er sammen med 

børnene. Rygepolitikken tages op til SFA opstartsmøde.  

Godkendelse af referat: 

Referatet blev godkendt. 


