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Referat bestyrelsesmøde d. 13/10 2015 

Deltagere: Miguel, Katja, Lasse, Pernille, Milas, Heiberg og Keld 

Dagsorden: 

1. Referat fra sidste gang 

2. Kalender 

3. Økonomi/status 

4. Indgående post 

5. Jesper orlov 

6. Foreningstøj 

7. Informationsfolder 

8. Lokalerne 

9. Julefrokost 

10. Foreningens kommunikationsmidler 

11. SFA 2016 

12. Besked fra kommunen 

13. Evaluering af SFA 

14. Eventuelt 

15. Godkendelse af referat 

Referat fra sidste gang 

Under punktet ”JJR” stod der, at ”SFA styregruppen” var blevet nedsat. Det skulle selvfølgelig have 

været ”DJR styregruppen”. 

Kalender 

16.-18. oktober – LAN i lokalerne 

20. oktober – DJR møde 

24. oktober – DJR og DJR lørdagscafe 

26. oktober – Magisk mandag med gangsterscenarie 

7.-8. november – Warhammerturnering i lokalerne 

13.-15. november – Bifrost generalforsamling 

Økonomi/status 

Vi har fået støtte fra kommunen for SFA. Økonomien ser fin ud. 

Det nye medlemssystem bliver indført pr. 1. januar, så alle bliver en del af det, når de fornyer deres 

medlemskab. 

Foreningen køber redskaber til nye indmeldingssedler. Keld undersøger priser og køber disse inden 1. 

januar. 

Indgående post 
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Der har ikke været ekstern post til foreningen. 

Jespers orlov 

Jesper har grundet sin rejse fået orlov fra bestyrelsen, og Lasse er derfor indtrådt som bestyrelsesmedlem i 

stedet for Jesper. 

Foreningstøj 

Milas har undersøgt muligheder og priser. Milas får lov af bestyrelsen til at indkøbe 10 veste i forskellige 

størrelser med foreningens logo på, som man kan låne, hvis man repræsenterer foreningen. 

Informationsfolder 

Layoutet er endnu ikke færdiggjort. Keld tager ansvar for at komme med et udkast til næste møde. 

Lokalerne 

Der er meget rodet i kælderen. Heiberg vil gerne være ansvarlig for kælderen. Dette betyder, at der snart 

kommer en oprydningsdag, hvor kælderen gøres rent. 

Hvis man som medlem låner udstyr af foreningen, men ikke gør rent efter sig selv igen, risikerer man at få 

karantæne, hvor man ikke længere kan låne foreningens udstyr. Rigtig meget af det, vi har i kælderen er 

privat udstyr, og det kan ikke passe, at man kan risikere at skulle rode en masse poser igennem for at finde 

noget af sit eget udstyr. 

 

Der indkøbes nogle bordplader til sylokalet, så det forhåbentlig snart bliver klar til brug. 

Julefrokost 

Der har ikke været nogen, der har meldt sig som ansvarlige til at stå for julefrokosten. Derfor rykkes datoen 

til lørdag d. 16. januar, så man har endnu en måned til at melde sig. Bestyrelsen opfordrer til at det er 

andre end bestyrelsesmedlemmer, der står for eventet. 

Foreningens kommunikationsmidler 

Der er mange af foreningens tidligere medlemmer, som stadig er medlem af Facebookgruppen og er 

medlemmer på forum. Bestyrelsen ser dette som en ressource, da foreningens tidligere medlemmer på den 

måde kan følge med i hvad der foregår, og stadig indgår som en del af foreningens netværk. 

SFA 2016 

SFA styregruppen skal opfylde følgende: 

1) Ansøge som en gruppe på 3-5 personer 

2) Have en mission/et koncept 

3) Vi ser gerne, at der er mindst ét medlem af gruppen, der tidligere har lavet SFA. 

4) Vi ser helst, at konceptet passer ind i Wismerheim verdenen (vores almindelige verden). 
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5) Skal være bevidste om at arbejdsopgaverne indebærer bl.a. lokation, inddragelse af frivillige, 

tilmelding for frivillige og børn, forplejning mm. 

Alle, der er interesserede i at stille op til SFA styregruppen, skal skrive på forum under kategorien ”SFA 

2016” senest d. 30. november.  

En af de store opgaver er, at vi er mange frivillige, som vi rigtig gerne vil udvikle. Derfor skal der i scenariet 

indtænkes udviklingsmuligheder til alle, så man ikke står i en situation, hvor man ikke har ansvar eller der 

ikke rigtig er ”behov” for en. 

 

Unge der fylder 15 år kort inden SFA, skal søge dispensation for at deltage til SFA mens de er 14, så de, hvis 

de får dispensation af styregruppen, kan inviteres til møderne før SFA og deltage i planlægningen af SFA. 

Styregruppen skal tage stilling til, hvor SFA skal afholdes. Bestyrelsen booker blokhytten som sædvanlig, 

men er ikke lukket overfor andre forslag, hvis styregruppen har et andet sted i tankerne. 

Besked fra kommunen 

Bestyrelsen har fået besked fra kommunen om, at vores lokaler skal rives ned og omdannes til ældreboliger 

om cirka et år. Dette betyder, at foreningen bliver nødt til at flytte inden det tidspunkt. Vi har kontakt til 

kommunen, som leder efter et nyt sted til os. Vi har krav på foreningslokaler, så der er ikke noget at være 

bekymret over endnu. 

Evaluering af SFA 

Rykkes til næste møde. 

Eventuelt 

Ingen punkter. 

Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 


