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Kalender: 

Tirsdag d. 15. september er der JJR tirsdagsmøde 

Lørdag d. 19.september er der JJR og efterfølgende lørdagscafe. 

Mandag d. 21. september er der 12+  

Tirsdag d. 6. oktober er der bestyrelsesmøde. 

Lørdag d. 17.-18. oktober vil der være lan på Dragegården. 

Lørdag d. 28. november er der julefrokost 

lørdag-søndag d. 30.-31. januar vil ’Arken’ blive afholdt. 

Økonomi/status 

SFA regnskabet er næsten afsluttet. Det endelige beløb bliver sendt til kommunen, og Miguel laver et mere 

uddybende overslag senere, når det vides hvor meget støtte, vi får fra kommunen. 

Økonomien ser stadigvæk fin ud. 

Indgående post 

Foreninger i Ballerup kommune har mulighed for at søge penge fra en udviklingspulje. Der blev snakket om 

at søgepenge til at bygge en bålhytte hvor shelteren er brændt ned. 

Foreningen har modtaget en klage fra en borger, som følte, vi blokerede stien for almindelige fodgængere i 

skoven. Miguel har kontakt til personen og sørger for at svare. 



Bestyrelsens medlemmer er inviteret til foreningernes dag d. 17. september. Jesper, Heiberg og Keld 

repræsenterer Dragonfactory.  

Foreningen er inviteret til Bifrosts generalforsamling. Milas, Heiberg, Katja og Pernille vil gerne 

repræsentere Dragonfactory. 

Foreningstøj 

Milas står for at lave noget layout og finde priser på tøj med foreningens logo, som man kan låne til at have 

på til diverse arrangementer. 

Orientering om brætspilsturneringer ved Miguel 

Dragonfactory har afholdt Nordic Championship i Fantasy Flight Games i samarbejde med nogle andre 

foreninger. Det var en stor succes med cirka 400 deltagere, hvor kun cirka 200 var fra Danmark. Der var 

gæster fra England, de nordiske lande, Tyskland og Polen. 

Der er sket en fejl, der gør, at foreningen ikke længere har warhammerplader stående. Til gengæld har vi 

fået et rum fuld af feltsenge, der tilhører Ballerup Kommune. Feltsengene bliver rykket ud af foreningens 

lokaler. 

Foreningen har i den forbindelse fået en andel i grejbanken som er Ballerup Kommunes grejbank hvilket 

betyder, at vi vil have mulighed for at få lov til at låne ting af Ballerup Kommune. 

Foreningen har desuden afholdt Tankfactory 3, som er en endagsturnering. Den har fået rigtig god respons. 

Næste gang bliver med bestyrelsens godkendelse sidste lørdag i februar (d. 27.) 

JJR 

Kampagnen skifter navn fra Jonstrup Junior Rollespil til Dragonfactory Junior Rollespil, DJR, da spillet ikke 

længere er placeret i Jonstrup. 

Bestyrelsen har godkendt den nye SFA styregruppe. Den består af Lasse, Heiberg og Geil med Milas og Keld 

som konsulenter. 

Lasse er for fremtiden også kassemester for DJR. 

Styregruppen har tidligere fået bevilget 12.500 kr. til et monster. Styregruppen prøver at indhente tilbud på 

en samlet dragt. Bestyrelsen er positiv for at bevilge flere penge, hvis det er det, der skal til. 

Lokalerne 

Skubbes til næste gang. 

Informationsfolder 

Keld har tilføjet det, der blev snakket om sidste gang. Keld lægger teksten op på bestyrelsens Facebookside, 

så der kan blive lavet layout. Der bliver snakket om print til næste møde. 

Medlems- og regnskabssystem 

Det nye medlems- og regnskabssystem er næsten på plads. På nuværende tidspunkt skrives medlemmerne 

ind, så vi forhåbentlig kan tage det i brug inden udgangen af september. 



Julefrokost 

Der er stemning for at holde julefrokost igen i år, og datoen er allerede nu fastlagt til d. 28. november. Hvis 

nogen har lyst til at stå for at arrangere det, må de meget gerne give en fra bestyrelsen besked eller skrive 

en mail på guld@dragonfactory.dk omkring det. 

Evaluering af SFA 

Rykkes til næste møde 

SFA logistik 

Vi har nået maksimumkapaciteten for blokhytten. Dette er både mht. sovepladser, toiletforhold og 

køkkenforhold. Eftersom foreningen vokser, skal der tages stilling til om vi vil forblive i blokhytten og sætte 

deltagerbegrænsning på, om vi skal blive i blokhytten og ændre beboelsesforhold eller rykke SFA til et 

andet sted. 

Som udgangspunkt vil bestyrelsen gerne blive i blokhytten, og undersøger muligheden for at skaffe bedre 

toilet- og bademuligheder samt en udvidelse af køkkenarealet.  

Eventuelt 

Katja vil gerne låne 20 sværd og 20 kofter til et børnearrangement. Det fik hun lov til. Institutionen erstatter 

eventuelle skader. 

Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 
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