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Referat bestyrelsesmøde d. 07/03 2018 

Deltagere:  

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

Gæster: Simone 

Afbud:  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

2. Kalender 

3. Indgående post 

4. Økonomi 

5. Nye lokaler 

6. SFA 

7. DJR 

8. Indkøb af våben til mandagstræning 

9. Promovering af foreningen på Facebook 

10. Musik i foreningen 

11. Næste bestyrelsesmøde 

12. Evt. 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

2. Kalender 

17. marts – DJR 

17. marts – Lørdagscafe 

19. marts – Magisk mandag 12+ 

4. april - Bestyrelsesmøde 

8. april – Hareskoven foreningstur 

 

Derudover skal der flyttes denne måned. Datoer bliver meldt ud. 

Magisk Mandag hver mandag. 

Game of Thrones hver uge. Specifikke datoer meldes ud på Facebook. 

3. Indgående post 

Emil bliver ansvarlig for foreningens mail, og tager kontakt til dem, der bedst kan svare på 

henvendelser. Der har været henvendelser fra forældre, der er blevet besvaret. 

4. Økonomi 

Økonomien ser fin ud.  

5. Nye Lokaler 

De nye lokaler er klar til indflytning. Vi venter på at kommunen godkender flyttemændenes tilbud. 

Der pakkes med stor sandsynlighed ned d. 24.-25. marts.  Når først foreningen er flyttet, skal der 
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samles et lokaleudvalg, der står for lokalernes daglige brug og vedligehold mm. Man må meget 

gerne tage kontakt til et bestyrelsesmedlem, hvis man gerne vil sidde i udvalget. 

6. SFA 

Foreningen arrangerer ligesom sidste år SFA uden om Ballerup Kommunes Sommerferieaktiviteter, 

da bestyrelsen ikke synes, den måde sommerferieaktiviteterne arrangeres på er for administrativt 

tungt til os. Vi anerkender at sommerferieaktiviteterne har et socialt aspekt, hvor familier med 

færre midler kan deltage til aktiviteter, og vi arbejder derfor på at udarbejde en ordning med 

kommunen, hvor vi kan tilgodese dette. 

Bestyrelsen er i sidste ende ansvarlig for tilmeldingen. Styregruppen laver et udkast til 

ansvarsfordeling mellem bestyrelsen og styregruppen og fremlægger den på næste møde. 

7. DJR 

Vi har oplevet, at færre juniormedlemmer deltager til vores spilgange. Vi vil derfor gerne reklamere 

noget mere på biblioteker, institutioner, skoler osv. Simone vil gerne designe en plakat og en flyer. 

Hun forbereder det til næste bestyrelsesmøde. Simone undersøger også relevante steder i Ballerup 

og omkringliggende kommuner, så vi har en ide om hvor mange plakater, der skal printes. 

8. Indkøb af våben til mandagstræning 

Der har igennem lang tid været kamptræning i lokalerne. I øjeblikket har foreningen ikke særlig 

mange sværd, som man kan bruge til at træne her uden at risikere at slide på de våben, som vi også 

bruger til DJR. Milas foreslår derfor at foreningen indkøber ca. 8-10 calmacilsværd, som er 

formstøbte våben, der er hårdere end vores almindelige sværd men samtidig også er meget 

holdbare. Sværdene kan desuden bruges i hareskoven samt til krigslive hvert år. 

Foreningen køber derfor 10 calmacilsværd, og der meldes ud på Facebook, at vi indkøber et parti, 

og foreningens seniormedlemmer er velkomne til at købe private sværd udover dette i samme 

sending og så vil vi forsøge at få en god aftale mht. prisen. 

9. Promovering af foreningen på Facebook 

Kevin kender til en Facebookside, der handler om ting, der foregår i Egedal kommune. Der findes 

lignende grupper for andre nærliggende kommuner. Her skal vi også reklamere i fremtiden. 

10. Musik i foreningen 

Heiberg foreslår, at vi køber en Soundbox, som er et transportabelt lydanlæg, som kan bruges både 

i vores lokaler og udendørs til diverse arrangementer. Soundbox er et anlæg, der er lavet til at tage 

med på festivaler og udendørsfester mv., og som kan tåle at få nogle slag, hårde 

vejromstændigheder mv. Bestyrelsen er splittede omkring nødvendigheden samt prisen for en 

Soundbox, og Emil undersøger derfor markedet for at finde specifikke muligheder, så bestyrelsen 

kan tage stilling til konkrete modeller og priser til næste bestyrelsesmøde. 

11. Næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag d. 4. april. 

12. Evt 

 


