Referat bestyrelsesmøde d. 05/04 2017
Deltagere:
Bestyrelse: Pernille, Keld, Michael, Jesper, Emil og Thomas
Afbud: Milas, Victor
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Godkendelse af referat
Kalender
Indgående post
Økonomi
Tabletop
Krigslive
SFA
Regelseminar
Dragonfactorys sommerfest
Næste bestyrelsesmøde
Evt.
Godkendelse af referat

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
2. Kalender
17. april – Krigslive workshop
22. april – DJR
22. april – Lørdagscafe
24. april – Magisk Mandag 12+
Der er Tabletop hver onsdag.
Der er magisk mandag for frivillige hver mandag.
3. Indgående post
TV2 har kontaktet os omkring at låne udstyr, så foreningen har lånt udstyr til en optagelse.
Dragonfactory er kommet med i kommunens flyer omkring sommerferieaktiviteter.
Simone har meldt sig til at gennemlæse hjemmesiden. Simone er blevet valgt til redaktør på
hjemmesiden. Indtil videre bedes indhold til hjemmesiden stadigvæk sendt til Jesper eller Keld,
indtil Simone er sat ind i hjemmesiden.
4. Økonomi
”Økonomien er ganske god” – Michael Stenfelt.
Vi har modtaget støtte fra kommunen.
5. Tabletop
Personer, der spiller fast i foreningen, skal være medlemmer og betale kontingent.
Kragh vil melde ud med tabletoparrangementer på Facebook.
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Der afholdes tabletop søndag d. 9. april.
Foreningen har fået en forespørgsel omkring udlejning af vores lokaler til et stort
warhammerarrangement. Vi må ikke leje vores lokaler ud efter aftale med kommunen. Kragh har
en mailkorrespondance med forespørgeren, hvor de snakker om andre muligheder.
Kragh har gang i en kampagne for at skaffe nye tabletopspillere til foreningen.
6. Krigslive
Der har været 16 tilmeldinger til krigslive. Der er bestilt varer hjem, og der er planlagt arbejdsdage,
hvor der skal arbejdes på udstyr. Jesper er ansvarlig for krigslive. Der skal laves hatte, kofter og
skjolde. Brystplader samt arm- og benskinner købes færdige.
7. SFA
Der blev givet information om SFA plot og praktisk. Informationen kommer ud via andre kanaler,
når det hele er færdigt.
8. Regelseminar
Keld og Martin Stenfelt afholder regelseminar lørdag d. 17. juni 2017, så eventuelle regelændringer
kan træde i kraft efter sommerferien.
9. Dragonfactorys sommerfest
Sommerfesten lørdag aften og oprydningen søndag morgen er en stor byrde på SFA styregruppen.
Der er derfor stillet to forslag:
-

Sommerfesten skal rykkes, så den ikke længere ligger i forlængelse af SFA
Der skal være en separat styregruppe, som står for festen lørdag og oprydning søndag.

Denne beslutning lægges til diskussion på Facebook.
10. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 3. maj kl. 19:00.
11. Evt.
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