Referat fra bestyrelsesmøde i Dragonfactory 6. maj 2013
Deltagere:
Michael Stenfelt (referent), Martin Stenfelt, Emil Pedersen (kom senere), Martin Klifforth,
Milas Sylvest-Rotving, Katja Vinding (suppleant) samt Sara Maj (suppleant)
Afbud: Miguel Nielsen

Dagsorden
1. Godkendelse af referat
2. Åben dagsorden
3. Næste møde

1. Godkendelse af referat
Referat af bestyrelsesmødet 12. marts 2013 blev godkendt.
Bestyrelsesmødet 8. april 2013 intet referat, da punkterne skulle behandles på næste, hvor
skulle være til stede.
2. Åben dagsorden
Internet
Klifforth har overtaget internet-sagen. Det er ved at blive undersøgt med TDC, om der er hul
igennem og om vi kan få internet.
Jubilæum
Indtil videre udskudt. Grundet de mange gøremål, bl.a. med det nye hus.
Lørdagscafé
Lørdagscafeen afholdt første gang efter sidste JJR med Martin S. som ansvarlig. Der kom 6
personer.
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Bestyrelsesmøder fremover
Møderne slutter fremover kl. 21.30. Kl. 18.00 aftensmad med huskokken Klifforth og 18.30
start mødet.
Mangelliste køkken/hus
Enighed om at hænge liste op, hvor man kan skrive op evt. mangler. Mange ting kan vi
sikkert få fra medlemmer/forældre.
Gangsterscenarie
Ansvarlig: Katja
Tirsdag dårlig dag for afholdelse af scenarier, da folk har været her mandag. Fremover skal
det holdes mandag.
Generelt gik scenariet godt. Der var fire juniormedlemmer og 4 frivillige.
Tonen på nettet
Det er vigtigt, vi har en positiv tone på nettet (skrives på hjemmesiden/forummet. Det er tit
bedre med en mundtlig dialog.
Forslag fra Tune af 8/4
Tune fremlagde forslag om at komme til Magisk Mandag med medlemmer fra Hampen.
Aldersgruppe 12+.
Det er besluttet at holde en Magisk Mandag efter sommerferien, hvor det er muligt for
institutionerne at deltage.
Web Master
Fremover skal input til hjemmesiden sendes til Bente Stenfelt (michael@stenfelt.dk), som
videreformidler til Jesper, som kun vil stå for den tekniske del af hjemmesiden. Det er op til
de enkelte brugere selv at komme med input til hjemmesiden.
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Subantarctica
Det er er i orden, at der kommer folk ude fra, men medlemmer har første ret. Priser for
ikke-medlemmer skal være klart højere.
Grill-hygge
Ansvarlig: Klifforth
Der er grill-hygge i vores nye hus fredag den 24. maj. Der er åben fra 18.00 og grillen er klar
fra kl. 19. Folk skal selv medbringe maden. Der er mulighed for at købe øl og vand til
sædvanlige priser. Gratis kaffe.
Man er velkommen til at tage en gæst med. Det er grill-hygge og ikke en abefest. Vi regner
med det slutter inden kl. 24.
SFA
Frivillige 15+ er medlemmer af foreningen, som har deltaget aktivt i foreningens arbejde i
løbet af året. Det er aftalt, at der godt må hentes hjælp udefra til helt ekstraordinære
opgaver, hvis det er umuligt for vores egne frivillige at løse opgaven (dette skal undersøges
først, f.eks. ved at spørge på Forummet).
Det er aftalt, at Michael er ansvarlig for det økonomiske i relation til SFA og sørger for, at
der er penge til rådighed, så eventuelle udlæg kan afregnes med det samme.
Michael og Miguel sørger for medlemsdatabase, betaling fra tilmeldte og kontor.
Michael sørger som sædvanligt for sin bod med salg af øl og vand mm.
Klifforth og Emil sørger for transport.
Kommunikation med kommunen og institutioner varetages af Michael og Miguel.
Scenarier
Udgangspunktet er, at vi laver scenarier for vores medlemmer, og medlemmerne har første
prioritet. Men det er også muligt at lave større scenarier, hvor der kan komme folk med
udefra.
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Det skal være en økonomisk fordel at være medlem af foreningen. Dette gøres ved, at
deltagergebyret skal være væsentligt højere for ikke-medlemmer.
Større arrangementer med deltagelse udefra skal som udgangspunkt kunne hvile i sig selv
og ikke give underskud.
Alle scenarier skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.

3. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde finder sted onsdag den 5. juni 2013 kl. 18.30 – 21.30 på
Lystoftegård i Skovlunde.
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