Referat bestyrelsesmøde d. 6/6 2018
Deltagere:
Bestyrelse: Jesper, Heiberg, Victor, Martin, Keld, Jannick, Kevin
Gæster: Simone, Tobias Thoning, Jonas, Milas
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Godkendelse af referat
Kalender
Indgående post
Økonomi
Ny mail
Dragonfactorys sommerfest
DJR ”Tag-en-ven-med”-evaluering
SFA 12+-arrangement
Krigslive evaluering
SFA
Næste bestyrelsesmøde
Evt.

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
2. Kalender
9. juni – Foreningsbiograftur
10. juni – SFA møde
9.-15. juli – SFA
14. juli – Sommerfest
8. august - Bestyrelsesmøde
Derudover magisk mandag alle mandage i de nye lokaler.
3. Indgående post
Der har ikke været nogen relevant post.
4. Økonomi
Vi har brugt mange penge både i forbindelse med krigslive og flytning samt indretning af nye
lokaler. Vi ender nok med at bruge flere penge end sidste år, men økonomien ser stadig god ud.
Mange af de store udlæg er engangsudgifter.
5. Ny mail
Der kommer rigtig meget spam på vores nuværende mailadresse. Vi laver derfor en ny mail, som
bliver foreningens officielle mail. Den gamle mail tjekkes naturligvis stadigvæk det næste års tid, og
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når det officielle skift sker, bliver der sat en automatisk svarer på guld@dragonfactory.dk, som
informerer om, at vi har en ny mail. Den nye mail kommer til at hedde info@dragonfactory.dk.
6. Dragonfactorys sommerfest
Vi mangler nogen, der vil arrangere foreningens sommerfest, der afholdes lørdag i SFA-ugen.
Heiberg slår det op på Facebook.
7. DJR ”Tag-en-ven-med”-evaluering
Vi har ikke helt præcise tal, men der kom cirka 8 deltagere, der deltog som ven til maj spilgangen.
Det anser vi som en succes, og planlægger at gentage succesen en anden gang.
8. SFA 12+-arrangement
Jannick, Thoning og Jonas vil gerne stå for SFA 12+ i år. De er valgt til styregruppe for dette
arrangement. De får 3000 kroner til at afholde arrangementet.
9. DJR 12+ styregruppe
Emil Heiberg vil gerne trække sig fra styregruppen til DJR 12+. Jonas vil gerne overtage. Den nye
styregruppe består af Jannick og Jonas.
10. Krigsliveevaluering
Skydes til august hvor styregruppen har haft mulighed for at sætte sig sammen og regnskabet er
færdigt.
11. SFA
Der er ikke særlig mange tilmeldte til SFA endnu. Der blive reklameret på Facebook i diverse
lokalgrupper. Kevin og Heiberg står for at gøre det.
12. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 8. august.
13. Evt
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