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Referat bestyrelsesmøde d. 24/05 2016 
Deltagere: Pernille, Lasse, Keld, Milas, Heiberg, Martin Stenfelt 

Afbud: Miguel 

Udeblevet: Klifforth 

Dagsorden: 

1. Kalender 

2. Indgående post 

3. Krigslive 

4. SFA 

a. Grill 

5. DJR 

6. Mødedato med bank 

7. Økonomi/status 

8. Eventuelt 

9. Godkendelse af referat 

 

1. Kalender 

 

Mandage i juni: Forberedelse til SFA i lokalerne. 

SFA infomøde d. 12. juni 

SFA uge 28 

Dragonfactorys sommerfest lørdag d. 16. juli 

Dragonfactory con 27.-28/08 

DJR d. 20. august 

Magisk mandag d. 22. august  

 

2.  Indgående post 

Punkt droppet. 

3. Krigslive 

Dragonfactory tog 12 mennesker høj til Krigslive. Vi havde en rigtig god tur, hvor vi fik hygget, lært 

hinanden bedre at kende, mødt folk fra andre foreninger og haft det sjovt. Forberedelserne til Krigslive 

kunne godt have været bedre planlagt og foregået anderledes, og disse erfaringer skrives ned af Milas, 

så de kan viderebringes til næste gang foreningen starter et stort projekt. 

4. SFA 

SFA går som planlagt. Der er infomøde d. 12. juni, hvor de frivillige får de sidste informationer, de har 

brug for. Der er 25 tilmeldte frivillige. 

a. Grill 

Køkkenholdet vil gerne have en ny grill til SFA, hvor der kan steges en hel gris. Foreningen har i 

øjeblikket ikke økonomi til at indkøbe en grill af den størrelsesorden, men Pernille låner en grill 

fra sin institution, og der er desuden mulighed for at benytte den gasgrill, der følger med i 
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udendørskøkkenet 

 

5. DJR 

Heiberg er ikke længere arrangør for DJR, og Milas stopper som 12+-ansvarlig. Vi vil gerne takke dem 

for deres store indsats. 

 

Katja og Sara Maj overtager ansvaret for 12+-arrangementerne. 

 

Lasse fortsætter som ansvarlig, og Martin Stenfelt, Kevin og Nikolai Geil vil gerne være med til at 

arrangere det. De fire overtager ansvaret for DJR i den kommende sæson. 

6. Økonomi/status 

Udsat til næste måned. 

7. Eventuelt 

 

8. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 


