
Side 1 af 3 
 

Referat bestyrelsesmøde d. 16/11 2015 

Deltagere: Miguel, Pernille, Lasse, Heiberg, Milas, Katja og Keld 

Dagsorden: 

1. Kalender 

2. Økonomi/status 

3. Indgående post 

4. Evaluering af SFA 

5. Bifrost generalforsamling 

6. Udvikling af frivillige 

7. Krigslive 

8. Kontaktperson til kommunen 

9. Eventuelt 

10. Godkendelse af referat 

 

1. Kalender 

DJR møde 17. november 

DJR sæsonafslutning 21. november 

DJR lørdagscafe 21. november 

12+ gangsterscenarie 23. november 

Bestyrelses møde 1. december 

Generalforsamling 13. januar 

Julefrokost 16. januar 

Bifrost repræsentantskabsmøde 29.-31. januar 

 

2. Økonomi/status 

Økonomien ser fin ud.   Bestyrelsen har godkendt SFA regnskab og snakket årsbudget. 

3. Indgående post 

En forælder har forespurgt sig, om vi kan lave en ”Dragonfactory køb og salg” Facebookside, så det er 

muligt at sælge udstyr til andre fra Dragonfactory.  

Bestyrelsen synes, det er en god ide, og Miguel sørger for at få sat siden op. Vi understreger dog, at 

foreningen ikke tager ansvar for disse handler, men udelukkende står for at administrere siden. 
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4. Evaluering af SFA  

 

Blokhytten ligger i cykelafstand fra Ballerup centrum, og det er en stor fordel, da der er mange af vores 

børn, der ankommer på cykel og der er den fordel, at huslejen er utrolig lav. Bestyrelsen mener også 

at ”kolonifølelsen” er vigtig for oplevelsen. Dertil kommer, at der ikke er mange steder i Ballerup, hvor vi 

har mulighed for at stille en borg mv. op uden at skulle pakke den ned hver dag. 

Bestyrelsen anerkender dog, at der skal tænkes nyt for at kunne bibeholde det høje niveau med mange 

deltagere uden at rykke sted pga. problematikkerne i forhold til logistik, hygiejne, toilet- og badeforhold, 

køkkenforhold, overnatning mm. Som det stod i sidste referat, er styregruppen velkommen til at komme 

med et andet forslag, men hvis arrangementet afholdes i blokhytten, skal styregruppen overveje disse 

problemstillinger. 

Selve rollespilsscenariet evaluerer bestyrelsen ikke, da denne blev evalueret på sidste dag til SFA af 

foreningens medlemmer. 

5. Bifrost generalforsamling 

Dragonfactory var repræsenteret med fire medlemmer ved Bifrosts generalforsamling i weekenden d. 13.-

15. november. Det var en god tur og et godt møde. Der blev udvekslet erfaringer og netværket med andre 

foreninger. Katja er blevet valgt ind i repræsentantskabet for Bifrost. Det var en god oplevelse, og 

bestyrelsen er positiv omkring at deltage i fremtiden også. Foreningen har fået tildelt 18 bøger med 

bordrollespilscenarier. 

7. Udvikling af frivillige 

Vi har igennem flere år forsøgt at skabe frivillige ledere, som kan lede et hold, tage ansvar og tage 

beslutninger ved at sætte unge frivillige sammen med mere erfarne frivillige, så de unge frivillige kunne 

drage inspiration fra de mere erfarne frivillige. Vi mener dog, at vi kan forbedre udviklingen gennem 

mundtlig overdragelse af information så den erfarne forklarer, hvorfor han/hun gør hvad han/hun gør i 

situationen.  Dette er dog en beslutning, der er overladt til DJR styregruppen. 

8. Krigslive 

Milas vil gerne stå for at arrangere et krigslivearrangement for alle seniormedlemmer af foreningen, der har 

lyst til at deltage. Dette indebærer også arbejdsweekender, hvor vi kan samles om at lave et sæt fælles 

udstyr, som bruges til Krigslive og efterfølgende kan bruges af foreningen til diverse arrangementer. 

Eventuelt kan der komme lederkurser ind over det.  Dette vil betyde, at foreningen vil skulle betale for nye 

skjolde, nye våben, en rustningsdel og en stofdragt, men som efterfølgende bliver i foreningens varetægt.  

Bestyrelsen er positiv overfor forslaget, men vil gerne have Milas laver et budget før der bliver taget 

endeligt stilling til forslaget. 

Udstyret kan desuden efterfølgende bruges som foreningsudstyr når foreningen tager sammen til et 

arrangement. 

9. Kontaktperson til kommunen 

Den officielle kontaktperson til kommunen er Michael Stenfelt. 
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10. Eventuelt 

Ikke nogen punkter under eventuelt. 

11.  Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 


