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Referat bestyrelsesmøde d. 24/8 2017 

Deltagere: 

Bestyrelse: Pernille, Keld, Jesper, Emil, Milas, Michael, Thomas og Victor 

Afbud:  

Gæster: Martin Stenfelt (ankom midt i mødet) 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

2. Kalender 

3. Indgående post 

4. Økonomi 

5. Nye lokaler 

6. Feltsenge 

7. DJR oktober 

8. Kontingent 

9. Dragonfactory Senior Facebookgruppen 

10. Næste bestyrelsesmøde 

11. Evt. 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

2. Kalender 

 

26. august – DJR 

26. august – Lørdagscafe 

28. august – Magisk Mandag 12+ 

11. september – DJR møde 

16. september – Lørdagscafe 

18. september – Magisk Mandag 12+ 

27. september - Bestyrelsesmøde 

Magisk mandag hver mandag. 

3. Indgående post 

Vi er blevet inviteret til Forum af Bifrost 16. september 

Vi er blevet inviteret til Ballerup foreningsmøde 20. september 

Hvis nogen er interessede i at deltage til disse arrangementer, er de meget velkomne til det. 

4. Økonomi 

”Økonomien er fremragende” – Michael Stenfelt 

5. Nye lokaler 
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Der er ikke noget nyt omkring nye lokaler. 

Inden flytningen er det planen, at der laves en udsmidningsbunke, som alle medlemmer 

efterfølgende vil have mulighed for at lede igennem og redde ting fra, hvis de har lyst. Der kommer 

mere om dette, når vi har en endelig dato for hvornår, vi skal flytte. 

6. Feltsenge 

Foreningen ejer 80 feltsenge, hvor en stor del af dem på nuværende tidspunkt står i Frank fra 

Baghusets grejbank, da vi har en aftale om at indgå i et fællesskab med ham. Dette betyder også, at 

vi har mulighed for at låne ting til arrangementer. 

7. DJR oktober 

DJR i oktober ligger i sidste weekend af efterårsferien. Erfaring viser, at vi har færre deltagere, når 

DJR ligger i skoleferierne. Da der er mange institutioner, der lægger årsplan, vil Jesper og Victor 

være ansvarlige for at tage fat i de ansvarlige pædagoger til DJR lørdag d. 26. august og høre 

omrking muligheden for at rykkes spilgangen til lørdag d. 28. september (lørdag i uge 43) i stedet. 

8. Kontingent 

Michael har spurgt om kontingent i forhold til tabletopspillere. Der er en der ikke har betalt 

kontingent, som bliver rykket sidste gang. 

9. Dragonfactory Senior Facebookgruppen 

Facebookgruppen Dragonfactory Senior er blevet mindre, da medlemmer af gruppen, der ikke 

længere er medlemmer af foreningen er blevet slettet. Efter discussion I bestyrelsen er det blevet 

vedtaget ved afstemning, at der ikke fjernes tidligere medlemmer af foreningen fra 

Facebookgruppen medmindre, bestyrelsen har valgt at fjerne dem. 

Stemmer for: Thomas, Milas, Jesper, Keld 

Stemmer imod: Michael, Pernille 

Personer der er medlemmer af foreningen eller I forbindelse med fx deres arbejde deltager til 

foreningens arrangementer kan blive medlem af Dragonfactory Seniorgruppen på Facebook. 

Hvis man er blevet fjernet fra gruppen og stadigvæk ønsker medlemskab af Facebookgruppen kan 

man ansøge om medlemsskab igen. 

Michael vil på baggrund af dette ikke længere være administrator af Facebookgruppen. 

10. Næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 27. september 2017 

11. Evt. 

a. Palnatoke har lukket deres produktion. Foreningen skal overveje at købe nogle af dem 

hjem, mens de stadigvæk er på lager. 

 


