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Referat bestyrelsesmøde d. 11/4 2018 

Deltagere: 

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

Gæster: Simone 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

2. Kalender 

3. Indgående post 

4. Økonomi 

5. DJR og reklame 

6. Nye lokaler 

7. SFA 

8. Nye frivillige-ansvarlige 

9. Foreningscomputer 

10. ”20-års og nye lokaler”-fest 

11. Næste bestyrelsesmøde 

12. Evt. 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

2. Kalender 

15. april – Krigslive workshop 

16. april – DJR infomøde 

21. april – DJR 

21. april – lørdagscafe 

23. april – 12+-aften i de nye lokaler 

29. april – SFA møde og krigslive workshop 

2. maj – bestyrelsesmøde 

Derudover magisk mandag alle mandage i de nye lokaler. 

3. Indgående post 

Der har ikke været nogen relevant post. 

4. Økonomi 

Økonomien ser fin ud. 

5. DJR og reklame 

Simone arbejder på at lave nogle forskellige udkast til plakater og flyers, og Keld finder priser på 

print. Bestyrelsen mødes mandag d. 16. og vælger et layout samt print. Der skal nok printes 50-100 

A2 plakater. Den endelige beslutning tages mandag d. 16.  
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Der er mange børn, der bliver fanget af rollespil, når de prøver det. Kevin foreslår derfor, at vi 

afholder en ”tag-en-ven-med”-DJR spilgang, hvor medlemmer af Dragonfactory kan tage en ven 

med, som får lov til at prøve rollespil gratis. DJR styregruppen melder ud, at der er mulighed for at 

tage en ven med gratis til maj-spilgangen. 

6. Nye lokaler 

Vi vil gerne nedsætte et lokaleudvalg, der kan træffe beslutninger omkring lokaler og indkøb af ting 

til lokalerne samt fordeling af nøgler. De arrangerer derudover også rengøringsdage. Martin og 

Simone har meldt sig til udvalget, og vil også gerne have flere medlemmer med. De skriver selv ud 

for at hverve flere. 

7. SFA 

SFA styregruppen er kommet med et forslag til ansvarsfordeling mellem bestyrelsen og SFA samt 

rammerne for tilmelding af frivillige, som bestyrelsen har godkendt. Keld lægger ansvarsfordelingen 

samt rammerne for tilmelding af frivillige op på bestyrelsens Facebook-gruppe, hvor de gemmes. 

SFA styregruppen har fået godkendt et rammebudget på 50.000 kr. inkl. mad. 

SFA kommer til at koste 250 kr. for foreningens medlemmer og 400 kr. for ikke-medlemmer, der 

melder sig ind i forbindelse med SFA. Det medlemskab, man får ved køb samtidig med SFA billet 

giver adgang til DJR fra august-november, men IKKE til DJR i april og maj. 

8. Nye frivillige-ansvarlig 

Bestyrelsen kunne godt tænke sig at have en frivillig, der er ansvarlig for at byde nye frivillige 

velkommen til foreningen og forklare hvordan det er at være frivillig i foreningen mv. Jannick og 

Kevin vil gerne være ansvarlige for det. 

9. Ny foreningscomputer 

Jesper er ansvarlig for at købe en ny computer til foreningen. Budget: 3000 kr.  

10. ”20-års og nye lokaler”-fest 

Milas foreslår at vi afholder en reception en eftermiddag for pædagoger, politikere mv., som bliver 

til en fest for rollespilsmiljøet om aftenen for at fejre vores 20-års fødselsdag, og at vi har fået nye 

lokaler. Vi vil rigtig gerne fejre både vores nye lokaler og vores 20-års fødselsdag, og vi vil derfor 

rigtig gerne afholde sådan et arrangement. Datoen bliver d. 8. september. Der bliver lavet et 

Facebook-event til festen, og der skal skrives til kommunen, og laves en annonce i avisen for at 

invitere til receptionen. 

Simone vil gerne være ansvarlig for receptionen sammen med Milas. Der findes en ansvarlig for 

festen senere. 

11. Næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 2. maj. 

12. Evt 

 


