Referat bestyrelsesmøde d. 9/11 2016
Deltagere: Pernille, Milas, Keld, Michael Stenfelt
Afbud: Lasse, Heiberg
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kalender
Indgående post
Økonomi
Regelseminar
Fejl i referat fra d. 15/09 2016
Lokaler
Bestyrelsesmøder
Julefrokost
Reklame
Næste bestyrelsesmøde
Generalforsamling
Evt.
Godkendelse af referat

1. Kalender
19. november – DJR
19. november – Sæsonafslutning m. mad til de frivillige i lokalerne
21. november – DJR 12+
Der bliver afholdt LAN i december. Hold øjnene åbne for datoen.
14. januar – regelseminar
2. Indgående post
Der har ikke været relevant post.
3. Økonomi
Økonomien ser fin ud.
4. Regelseminar
Der bliver afholdt regelseminar i lokalerne d. 14. januar kl. 10:00. Milas er ansvarlig for arrangementet i
samarbejde med DJR styregruppen.
5. Fejl i referatet fra d.15/09 2016
I referatet fra d. 15/09 2016 stod der at LAN styregruppen bestod af Michael Stenfelt, Simone, Bay og
Kia. Dette var en fejl. Det korrekte er at LAN styregruppen består af Martin Stenfelt, Simone, Bay og
Kia.
6. Lokaler
Der er stadig ikke noget nyt fra kommunen.

7. Bestyrelsesmøder
Michael Stenfelt er utilfreds med at de åbne bestyrelsesmøder holdes hemmelige. Han kræver
åbenhed. ”Det må aldrig ske mere”.
Fremover bliver bestyrelsesmøder varslet på Facebookgruppen ”Dragonfactory Senior” en uge før
mødet.
8. Julefrokost
Katja og Stine har meldt sig til at arrangere julefrokost. Vi glæder os. Brugerbetalingen bliver 50 kroner
som sædvanlig. Foreningen giver tilskud.
9. Reklame
Vi kunne godt tænke os at reklamere for DJR på skoler, SFO’er og biblioteker med plakater i slutningen
af januar 2017. Hvis nogen kunne tænke sig at stå for det, må man meget gerne lave et udkast til en
plakat og sende det i en mail til guld@dragonfactory.dk. Plakaten skal indeholde følgende praktiske
informationer:
-

Aldersgruppe 8-14 år
Link til hjemmesiden
Spilles normalt 3. lørdag i måneden, se hjemmesiden for ændringer
8 spilgange om året
300 kr. kontingent, 100 kr. for at prøve én gang.
logo inkluderes

10. SFA
SFA styregruppen skal opfylde følgende:
-

Ansøge som en gruppe på 3-5 personer
Have en mission/et koncept
Vi ser gerne, at der er mindst ét medlem af gruppen, der tidligere har lavet SFA.
Vi ser positivt på, at konceptet passer ind i Wismerheim verdenen (vores almindelige verden), men
det er ikke et krav.
Skal være bevidste om at arbejdsopgaverne indebærer bl.a. inddragelse af frivillige, tilmelding for
frivillige og børn, forplejning mm.

Alle, der er interesserede i at stille op til SFA styregruppen, skal sende en mail til
guld@dragonfactory.dk med et kort oplæg senest d. 1. januar 2017. 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.
11. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt torsdag d. 8. december kl. 18:30 til spisning med mødestart kl.
19:00.

12. Generalforsamling
Generalforsamlingen forventes at blive afholdt ultima januar eller primi februar.
13. Evt.

14. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.

