Referat bestyrelsesmøde d. 08/12 2015
Deltagere: Miguel, Pernille, Lasse, Heiberg, Milas, Katja og Keld
Dagsorden:
1. Kalender
2. Økonomi/status
3. Indgående post
a. Udendørskøkken
b. Workshop i lokalerne
4. Krigslive
5. SFA styregruppe 2016
6. Eventuelt
7. Godkendelse af referat
1. Kalender
Generalforsamling 13. januar
Julefrokost 16. januar
Bifrost repræsentantskabsmøde 29.-31. januar
2. Økonomi/status
Generelt ser økonomien fin ud. Miguel sørger for at færdiggøre regnskabet inden generalforsamlingen. Det
nye medlemssystem implementeres i det nye år, når medlemskaber skal fornyes.
3. Indgående post
a. Da kommunen har haft et overskud i forbindelse med støtte til lokalforeningen, har de besluttet at
bevilge foreningen et ekstra beløb for SFA, og håber, at foreningen vil deltage igen næste år. Det vil
vi naturligvis gerne.
b. Julius har tilbudt at bygge et udendørskøkken, der kan pakkes sammen, som foreningen kan bruge
til diverse arrangementer, hvis foreningen dækker en del af de udgifter, der er til materialer. Det er
vi meget interesseret i, da et udendørskøkken, kan løse mange af de problemer, der bl.a. er med
blokhytten, og desuden er nyttig at have til diverse overnatningsscenarier. Der bliver startet en
brainstorm på foreningens forum, hvor alle kan komme med input til, hvad der kunne være nyttigt
at have i et udendørskøkken, og planen afleveres til Julius ultimo december.
c. Bay vil gerne, på vegne af en anden forening, låne Dragonfactorys lokaler til at lave workshops. Som
udgangspunkt låner foreningen ikke sine lokaler ud til andre foreninger, medmindre dette foregår i
samarbejde med Dragonfactory, og har relevans for foreningens medlemmer og miljø.

4. Krigslive
Milas vil gerne arrangere en krigslivetur, hvor foreningen deltager som gruppe. Minimum antal deltagere er
15. Som en del af turen, skal der inden da arrangeres workshops, hvor der laves fælles udstyr, som
foreningen efterfølgende kommer til at eje. Bestyrelsen støtter op om arrangementet, og har godkendt
budgettet for de materialer, der skal bruges til at lave fælles udstyr.
Deltagergebyret bliver 300 kr. pr. person, og foreningen dækker resten af udgifterne til billet og mad.
Projektet er tiltænkt foreningens medlemmer og unge i kommunen, og alle deltagere skal godkendes af
styregruppen, som står for arrangementet.
5. SFA styregruppe 2016
Bestyrelsen godkender den opstillede styregruppe, som består af Martin Stenfelt, Michael Stenfelt, Simone
og Lasse på den betingelse, at styregruppens betingelser for deltagelse erstattes med de betingelser, som
blev fastlagt af bestyrelsen.
6. Julefrokost
Heiberg og Keld står for at arrangere julefrokosten, der bliver afholdt d. 16. januar.
7. Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt
8. Godkendelse af referatet
Referatet blev godkendt.

