Referat fra bestyrelsesmøde i Dragonfactory 12. marts 2013
Deltagere:
Michael Stenfelt (referent), Miguel Nielsen, Martin Stenfelt, Emil Pedersen (kom senere),
Martin Klifforth, Milas Sylvest-Rotving samt Katja Vinding (suppleant)
Afbud: Sara Maj (suppleant)

Dagsorden
1. Godkendelse af referat
2. Struktur SFA
3. Struktur Warhammer
4. Budget/rammebevilling JJR, SFA, Warhammer
5. Nye lokaler
6. Scenarier
7. Foreningens fremtid / mål medlemmer
8. Foreningen udadtil
9. Jubilæum 15 år
10. Eventuelt
11. Næste møde

1. Godkendelse af referat
Referat af bestyrelsesmødet 4. februar 2013 blev godkendt.
2. Struktur SFA
Er på plads for i år, så punktet udgår.
3. Struktur Warhammer
Punktet udskudt indtil videre.
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4. Budget/rammebevilling JJR og SFA
Bestyrelsen bevilgede 6.000 kr. pr. halvår til JJR. Krovognen holdes udenfor, da der er søgt
om støtte til den til Sommerrollespillet.
Michael og Miguel har sendt ansøgning om tilskud til SFA + beskrivelse af rollespillet til
katalog til kommunen. Derudover er der også sendt beskrivelse af sværdworkshop ugen før
SFA.
5. Nye lokaler
Lokaleudvalget består nu af Emil, Michael og Klifforth.
6. Scenarier
Liverollespil ”Gangster”
Ansvarlig: Katja.
Dato: 30. april 2013
Sted: Gl. Skovlundevej 1, Skovlunde
Målgruppe: 12+
Behov: 6 stk. nerf guns (det har vi).
Bevilget budget på 600 kr. til saft mm.
Liverollespil ”Subantartica”
Ansvarlig: Miguel
Dato: 8. juni 2013
Sted: Gl. Skovlundevej 1, Skovlunde
Målgruppe: Seniormedlemmer
Minimumdeltagerantal: 25 inkl. arrangørgruppe
Deltagergebyr: 50 kr. incl. aftensmad
Forventet omkostning til arrangementet efter egenbetaling: 3000 kr. Bevilget af bestyrelsen.
Miguel søger Landsforeningen Bifrost om støtte til arrangementet.
Formålet med arrangementet er at seniormedlemmerne lærer hinanden bedre at kende og
fremme samarbejdet.
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Foreningens fremtid
Udskudt indtil videre.
7. Foreningen udadtil
Michael har delt flyers ud til de fire SFO-afdelinger på Egebjergskolen samt lagt en bunke i
Legeland i Slangerup. Hen ad vejen vil der blive omdelt brochurer til andre SFO’er, skoler og
biblioteker, mm.
En beslutning om vi skulle dele reklamer ud ved andre rollespilsforeningers arrangementer
blev udskudt til næste bestyrelsesmøde.
8. Jubilæum 15 år
Intet nyt.
9. Eventuelt
Alkoholpolitik
Man skal være over 18 år for at drikke øl og der må max. drikkes to øl hver. Der er ingen øl
til juniorarrangementer. Hvis ikke det bliver overholdt, bliver der lukket for øl, indtil sagen er
behandlet på næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen kan give tilladelse til, at der indtages alkohol til specielle lejligheder.
Overnatning lokaler
Det er ikke tilladt at overnatte i foreningens lokaler med mindre bestyrelsen har givet
tilladelse i forbindelse med et arrangement. Michael ansøger kommunen om tilladelse, som
skal sendes senest 14 dage før et arrangement.
Lørdagscafé
Det blev besluttet at lave lørdagscafé efter JJR.
Der skal være en nøgleansvarlig, som sørger for at åbne og lukke, og som har ansvaret for
oprydning.
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Cafeen skal lukkes senest kl. 23.
Internet
Miguel arbejder stadig med sagen. TDC kan ikke se, der er en linje ind til huset, men det er
der rent fysisk og der har også tidligere været telefon i huset.
Lager til store ting
Michael undersøger, om vi kan låne opbevaringsplads til store ting, som kun bruges få gange
om året. Det overvejes endvidere, om der er plads på grunden til en container eller at bygge
et stort skur.
Magisk Mandag
Åben mandag. Magisk Mandag for juniorer +12 starter igen fra den 18. marts 2013 (første
mandag efter JJR).
Ansvarlige: Klifforth og Milas.
10. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde finder sted den 8. april 2013 kl. 18.30 – 22.00 på Lystoftegård i
Skovlunde.
Klifforth har tilbudt at stå for aftensmaden.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. SFA
3. Lokaler
4. Scenarier
5. Foreningen udadtil (reklame)
6. Jubilæum 15 år
7. Internet
8. Eventuelt
9. Næste møde
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