Referat bestyrelsesmøde d. 22/11 2017
Deltagere:
Bestyrelse: Pernille, Keld, Michael, Jesper, Milas, Thomas og Victor.
Afbud:
Gæster: Jannick, Martin Stenfelt og Simone.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Godkendelse af referat
Kalender
Indgående post
Økonomi
Nye lokaler og lokaleudvalg
DJR styregruppe
Krigslive
Introfolder til nye DJR spillere
Rengøring
Julefrokost
Næste bestyrelsesmøde
Evt.

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
2. Kalender
24.-26. november – Bifrost generalforsamling.
2. december – Tenacious D aften
3. december – Foreningstur til Nordlenets Saga
31. januar – Bestyrelsesmøde
7. februar - Generalforsamling
Magisk mandag (foreningsaften) hver mandag.
3. Indgående post
Der har ikke været nogen relevant indgående post.
4. Økonomi
”Den (økonomien, red) er god” – Michael Stenfelt
5. Nye lokaler og lokaleudvalg
Kommunen arbejder på at sætte vores lokaler i stand. Michael regner med at vi skal flytte inden 31.
december 2017. Der blev på Facebook lavet et opslag, hvor medlemmer, der var interesseret i at
have indflydelse på de nye lokaler.
Bestyrelsen nedsætter derfor et lokaleudvalg bestående af: Pernille, Jannick, Martin Stenfelt,
Jesper og Thomas Kragh.
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6. DJR styregruppe
Der blev diskuteret anerkendelse af arrangører i foreningen. Bestyrelsen har nedsat en ny
styregruppe der består af Victor, Jesper, Jannick og Rosa.
7. Krigslive
Krigslive er foreningens årlige arrangement for frivillige, som handler om, at vi tager afsted og
spiller rollespil sammen. I år ligger arrangementet i Nordjylland hvilket betyder, at der er en stor
ekstra udgift forbundet med transport til arrangementet. Egenbetalingen bliver på 600 kr. pr.
deltager og der bliver bedt om et budget fra foreningen på yderligere 35.000 kroner til 25
deltagere.
Bestyrelsen godkender et budget på 35.000, men det forventes, at arrangørerne søger puljer om
tilskud til arrangementet samt om Bifrost yder tilskud til transport.
8. Introfolder til nye DJR spillere
Bestyrelsens medlemmer har ikke læst introfolderen. Punktet bliver taget op på næste
bestyrelsesmøde i januar, så de kan nå at blive printet inden spilgangen i februar.
9. Rengøring
Alle medlemmer skal fjerne deres private ting fra foreningens lokaler SENESET tirsdag d. 5.
december. Herefter betragtes alle ting i lokalerne som værende foreningens, og man risikerer
derfor, at tingene bliver smidt ud i forbindelse med oprydning og flytning til nye lokaler.
10. Julefrokost
De seneste år har der været holdt en julefrokost i foreningen i løbet af januar måned. Bestyrelsen
søger derfor efter en styregruppe/en person, som vil arrangere en julefrokost i de nye lokaler for
alle medlemmer af foreningen, der er over 15 år.
11. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 31. januar.
Der bliver muligvis også afholdt et møde i december når vi er flyttet til de nye lokaler, men det er
ikke sikkert, og der er derfor ikke fastlagt en dato. Det bliver meldt ud hvis der bliver afholdt et
møde.
12. Evt.
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