Referat bestyrelsesmøde d. 25/10 2017
Deltagere:
Bestyrelse: Pernille, Keld, Michael, Emil, Milas, Thomas og Victor
Afbud: Jesper
Gæster: Jannick
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Godkendelse af referat
Kalender
Indgående post
Økonomi
Nye lokaler
Nyhedsbrev
DJR
Introfolder til nye DJR spillere
Rengøring
Næste bestyrelsesmøde
Evt.
a. SFA

1. Godkendelse af referat
Referaterne fra august og september blev godkendt.
2. Kalender
28. oktober – DJR
28. oktober – Lørdagscafe
30. oktober – Magisk Mandag 12+
5. november – Foreningstur til ”Nordlenets Saga”
11. november - Rengøringsdag
18. November – DJR
18. November – Afsluttende Lørdagscafe
20. November – Magisk Mandag 12+
22. november - Bestyrelsesmøde
Magisk mandag (foreningsaften) hver mandag.
3. Indgående post
Vi har fået en indkaldelse til Bifrost generalforsamling d. 24.-26. november i Høje Taastrup. Der kan
deltage op til 4 mennesker fra Dragonfactory. Hvis nogen vil deltage på foreningens vegne betaler
foreningen billetten. Hvis man gerne vil deltage, skal man skrive til Pernille.
4. Økonomi
”Den (økonomien, red.) er rigtig god” – Michael Stenfelt
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5. Nye lokaler
Vi har fået tilbud og takket ja til nye lokaler i en del af Egebjerg. Lokalerne ligger på Egebjergvang
221, 2750 Ballerup. Det bliver omtalt som ”Det Blå Hus”. Noget af huset skal deles med Klub Nord,
og vi har 197 kvm til os selv. Derudover er der en værkstedsbygning samt en container til
opbevaring. Det er endnu ukendt præcis hvornår, vi kan flytte ind.
6. Nyhedsbrev
Nyhedsbrevet bliver ændret så det udkommer halvårligt (1. spilgang i hver sæson). Derudover kan
der udkomme ekstra nyhedsbreve, hvis der sker noget ekstraordinært.
7. DJR
Der har været færre børn til DJR efter sommerferien i år og vores medlemstal er lavere end sidste
år på dette tidspunkt. Når Michael gør året op får vi nogle tal på tendenserne, og punktet tages
derfor op efter dette. Der er bred enighed om, at der skal laves reklame i februar inden den nye
sæson.
8. Introfolder til nye DJR spillere
Keld har skrevet et udkast til en folder, som er lagt på Facebook til bestyrelsen. Folderen tages op
igen til næste møde, når alle har haft mulighed for at læse den.
9. Rengøring
Emil arrangerer en rengøringsdag lørdag d. 11. november. Foreningen giver mad og sodavand til
dem, der deltager.
10. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde er d. 22. november med mad kl. 18:30 og mødestart kl. 19.
11. Evt.
a. Det er ved at være tid til at tænke på SFA styregruppe igen. Der er derfor lavet et opslag på
Facebook.
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