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Referat bestyrelsesmøde d. 5/2 2018 

Deltagere: 

Bestyrelse: Milas, Jesper, Heiberg, Victor, Martin, Keld, Jannick, Kevin 

Gæster: Simone 

 

Dagsorden: 

1. Besked fra formanden 

2. Godkendelse af referat 

3. Kalender 

4. Indgående post 

5. Økonomi 

6. DJR og reklame 

7. ”20-års og nye lokaler”-fest 

8. Indkøb af brætspil 

9. Tyveri og forsikring i lokaler 

10. SFA 

11. Næste bestyrelsesmøde 

12. Evt. 

 

1. Besked fra formanden 

Milas har valgt at trække sig som formand. Jesper er derfor formand for foreningen, og Jannick 

træder ind i bestyrelsen som menigt medlem. Martin Stenfelt blev efterfølgende valgt til 

næstformand. 

2. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

3. Kalender 

5.  maj – krigslive workshop 

6. maj – krigslive workshop 

7. maj – Krigslive workshop og rengøring 

10. maj – 13. maj – Krigslive 

18. maj – hyggeaften  

21. maj – DJR infomøde 

26. maj – DJR 

26. maj – afsluttende lørdagscafe 

28. maj – Magisk Mandag 12+ 

6. juni - bestyrelsesmøde 

Derudover magisk mandag alle mandage i de nye lokaler. 

4. Indgående post 

Der har ikke været nogen relevant post. 
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5. Økonomi 

Økonomien ser fin ud. 

6. DJR og reklame 

Reklamerne er lavet, og er klar til trykkepressen. De bliver hængt op i løbet af maj måned på 

institutioner, biblioteker, skoler mv. 

7. ”20-års og nye lokaler”-fest 

Simone og Emil Heiberg er ansvarlige for foreningens 20-års fødselsdag samt at invitere 

kommunen, gæster mv.  

8. Indkøb af brætspil 

Jesper vil gerne have 2000 kroner til at indkøbe brætspil i foreningen, da vi mangler nogle spil, som 

man kan spille når man er mange, eller ikke har mange timer til at spille. Det har bestyrelsen 

bevilget. 

9. Tyveri og forsikring i lokaler 

Vores nye lokaler har tidligere været udsat for hærværk. Bestyrelsen overvejer derfor, om der skal 

gøres mere for at forhindre indbrud eller hærværk. Martin snakker med kommunen, og Keld skaffer 

priser på en forsikring, der dækker indbrud og hærværk. 

10. SFA 

Sidste møde vedtog bestyrelsen, at ikke-medlemmer kunne deltage til SFA for 400 kroner og få et 

medlemskab med i købet, der trådte i kraft 1/8 2018. Dette blev bestyrelsen gjort opmærksom på 

gik imod vores vedtægter.  

Bestyrelsen har i stedet vedtaget at deltagelse til SFA koster 250 kroner for medlemmer, men der 

gives 150 kroners rabat til arrangementet hvis man melder sig ind i foreningen samtidig med at 

man køber billet til SFA således at den samlede pris for et ordinært medlemskab samt SFA bliver 

400 kroner. 

Dette blev vedtaget med 4 stemmer for og to stemmer imod. 

For: Jesper, Keld, Victor, Jannick 

Imod: Martin, Heiberg 

 

11. Næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 6. juni. 

12. Evt 

 


