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Referat bestyrelsesmøde d. 12/04 2016 
Deltagere: Miguel, Pernille, Lasse, Keld, Milas, Heiberg. 

Afbud: Martin Klifforth. 

Dagsorden: 

1. Kalender 

2. Økonomi/status 

3. Indgående post 

4. Reklame 

5. A Game of Thrones kortspil 

6. Dragonfactory convention 

7. Foreningernes dag 

8. LAN dage 

9. Internet 

10. DJR 

a. Institutioner til DJR 

b. Morgenmad 

11. Udendørskøkken 

12. Institutionsprojekt 

13. Eventuelt 

14. Godkendelse af referat 

 

1. Kalender 

 

DJR infomøde torsdag d. 14/04 

DJR spilgang lørdag d. 16/04 

Lørdagscafe d. 16/04 

Magisk Mandag 12+ d. 18/04 

Bestyrelsesmøde d. 10/05 

Krigslive d. 13.-16./05 

Dragonfactory con 27.-28/08 

 

2.  Økonomi/status 

 

Foreningen skal tilbagebetale nogle penge til kommunen, da medlemstallet ikke er steget med det 

niveau, som blev vurderet, da sidste års regnskab blev afleveret.  

Vi skal blive bedre til at dokumentere de arrangementer, som der er deltagergebyr på. Miguel har lavet 

en seddel, som SKAL udfyldes, når man laver et internt arrangement. 

 

3. Indgående post 

Der har ikke været nogen vigtige mails siden sidst. 

4. Reklame 



Side 2 af 3 
 

 

Foreningen har gennem de sidste par år haft et fald i juniormedlemmer og en stigning i 

seniormedlemmer. Derfor vil vi gerne lave lidt reklame. Milas prøver at tage kontakt til personen, der 

står for www.spilrollespil.dk som er en hjemmeside, der bl.a. bliver henvist til i Faraos Cigarer i 

København. 

Derudover vil vi gerne lave lokalreklame ved at hænge plakater op på institutioner, skoler, biblioteket 

mm i Ballerup, Egedal, Herlev, og Furesø kommune. 

Miguel vil gerne lave en plakat. Heiberg og Miguel hænger plakater op sammen. 

 

5. A Game of Thrones kortspil 

 

Der er kommet stor interesse for kortspillet A Game of Thrones i foreningen. Foreningen har derfor 

indkøbt nok kort til at lave nogle decks, så man kan spille mod hinanden. Der er blevet arrangeret flere 

introdage, og der vil i fremtiden blive arrangeret flere. Bestyrelsen vil gerne investere i den nyeste 

udvidelsespakke, og tager herefter op, om interessen stadig er stor nok til at investere i fremtidige 

udvidelsespakker.  

 

6. Dragonfactory convention 

 

Miguel vil gerne stå for at genoplive en gammel Dragonfactory tradition: Dragonfactory convention. 

Ideen er, at det er en event, hvor foreningens medlemmer (og andre) kan stå for at introducere et 

bræt- eller kortspil, og deltagerne til conventionen bliver på den måde præsenteret for forskellige 

brætspil. Traditionelt er der også mindst et livescenarie, der bliver spillet om aftenen (Arken i år). Der 

kommer til at være et deltagergebyr, som går til at dække indkøb af brætspil, som efterfølgende bliver i 

foreningen. Det kommer til at foregå d. 27.-28. august.  

Hvis man har lyst til at stå for et spil, må man meget kontakte Miguel på Facebook. 

 

7. Foreningernes dag 

 

Foreningernes dag gik rigtig godt. Vi fik profileret os, hygget og reklameret for Dragonfactory. 

 

8. Lan dage 

 

Miguel, Stakker og Sebastian vil gerne låne foreningen til at holde LAN d. 6.-7. juni for at spille et 

bestemt spil. Lokalerne er ikke booket til andet, så det må de naturligvis gerne. Alle er velkomne til at 

komme og hygge.  

 

9. Internet 

 

Foreningen har fået et godt tilbud på bredbåndsinternet, som er lidt billigere end vores nuværende, 

men som tilbyder en bedre forbindelse. Det betyder dog også, at vi ikke som nu, har mulighed for at 

tage det med til scenarier. En ny forbindelse vil bl.a. betyde, at det vil blive meget nemmere at holde 

LAN og vi har haft rigtig mange problemer med vores nuværende forbindelse. 

Vi opsiger derfor vores nuværende abonnement og tager imod tilbuddet. Derudover køber vi et 

mobilabonnement, der gør foreningen i stand til at dele internet til events samt have en 

http://www.spilrollespil.dk/
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foreningstelefon, som man kan tage kontakt til når der er events. 

 

10. DJR institutionerne 

 

Vi vil gerne have en kontrakt på årsbasis med de institutioner, vi samarbejder med, som opdateres 

hvert år. Heri skal skriftligt indgå de aftaler, som der laves med foreningerne. 

Heiberg og Lasse forbereder et udkast til dette. 

 

11. Institutionsprojekt 

Vi har fået forslag fra klubben Lundegården om et samarbejde.  Som udgangspunkt går forslaget ud på, 

at unge i alderen 15-18 år møder op hver torsdag i en periode, hvor der vil være en lønnet pædagog, og 

der bliver spillet brætspil og muligvis tabletop. Formålet med det er at skaffe flere frivillige i foreningen 

samt for klubben at få flere medlemmer. 

Bestyrelsen er som udgangspunkt meget positiv overfor forslaget. Keld og Lasse vil gerne repræsentere 

foreningen til et møde. 

12. Eventuelt 

 

13. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

 


