Referat bestyrelsesmøde d. 15/06 2017
Deltagere:
Bestyrelse: Pernille, Keld, Jesper, Emil, Milas, Michael og Victor
Afbud: Thomas
Dagsorden:
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11.

Godkendelse af referat
Kalender
Indgående post
Økonomi
Krigslive evaluering
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Nye lokaler
Hareskoven
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Næste bestyrelsesmøde
Evt.

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
2. Kalender
17. juni – Regelseminar
25. juni – SFA workshop
Uge 28 – SFA
15. juli - Sommerfest
Magisk mandag alle mandage
Tabletop alle onsdage.
3. Indgående post
Vi kommunikerer i øjeblikket med Ballerup kommune omkring nye lokaler.
Der er kommet besked fra Ballerup kommune om at der skal holdes møde i vores lokaler d. 17. juni
2017.
4. Økonomi
”Økonomien er over middel” – Michael Stenfelt
5. Krigslive evaluering
Dragonfactory tog til krigslive med 17 deltagere. Antallet af deltagere til workshopps inden Krigslive
var svingende men meget bedre end sidste år. Det fungerede meget bedre med hele arbejdsdage i
år end det gjorde med arbejdsaftener, som der blev arrangeret sidste år.
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Det var en rigtig hyggelig tur med nogle gode kampe. Opstilling samt nedpakning og transport af
udstyr gik godt. Det er en god ide at aftale en måde at håndtere eventuelle konflikter på inden man
tager afsted.
Overordnet set var begivenheden en succes.
6. DJR
Styregruppen ønsker at der meldes klart ud til både frivillige og børn hvornår rollespillet slutter.
Keld skriver det i nyhedsbrevet som et fast punkt at vi kraftigt anbefaler forældrene at hente deres
børn 15:30. Derudover melder Victor det ud til de frivillige på DJR møderne. Victor skriver nogle
stikord med relevante emner, og Emil skriver et udkast til et brev, der kan sendes til pædagogerne
baseret på dem, så både forældre, frivillige og pædagoger er enige om hvordan rammen omkring
rollespillet ser ud.
7. Nye lokaler
De lokaler vi er blevet tilbudt på Højagerskolen forventes ledige pr. 1. september. Michael og
Pernille har været ude og se på dem. Opholdslokalerne ser ret fornuftige ud og lokationen er rigtig
god i forhold til DJR. Vores kontaktperson i kommunen forsøger at undersøge, om lagerrummet kan
ombygges, så det er muligt og lovligt at benytte som værksted. Vi afhenter at høre mere om dette.
8. Hareskoven
Milas og Jesper vil gerne starte et foreningshold op i Hareskoven. De vil derfor gerne købe et
bålfad, en økse, et par gode presenninger mv. som kan bruges til kampagnen samt til foreningens
generelle arrangementer. Bestyrelsen bevilger et rammebudget, der kan bruges til at købe
nødvendige ting.
9. SFA
Status på køkkenhold: Emil og Lasse står for mad hele ugen. Anders og Sebastian støder til torsdag
og fredag. Der har været afholdt en SFA workshop. Næste workshop er d. 25. juni.
”Ellers er der styr på SFA” – Jesper
Der er indtil videre ikke nogen, der har meldt sig til at arrangere 12+.
Der er heller ikke nogen, der har meldt sig til at stå for sommerfesten lørdag aften.
Der mangler derfor nogle arrangører, hvis disse arrangementer skal blive til noget.
10. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 24. august 2017
11. Evt.
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