
Side 1 af 3 
 

Referat bestyrelsesmøde d. 8/8 2018 

Deltagere: 

Bestyrelse: Jesper, Heiberg, Victor, Keld, Jannick, Kevin og Victor 

Gæster: Rosa 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

2. Kalender 

3. Indgående post 

4. Økonomi 

5. DJR styregruppe og datoer 

6. Indbrud/hærværk 

7. Krigslive evaluering 

8. Ødelagte ting 

9. SFA evaluering 

10. Næste bestyrelsesmøde 

11. Evt. 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

2. Kalender 

 

11. august – arbejdsdag i lokaler 

20. august – DJR frivilligmøde 

25. august – DJR 

27. august – DJR 12+ 

5. september - Bestyrelsesmøde 

8. september – Reception og 20 års fødselsdag 

Derudover magisk mandag alle mandage i lokalerne. 

3. Indgående post 

Der har ikke været nogen relevant post. 

4. Økonomi 

Økonomien ser fin ud. 

5. DJR styregruppe og datoer 

DJR styregruppen består af Jannick, Rosa, Jesper, Peter og Victor. Datoerne for 2019 bliver: 

23. februar 

16. marts 
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27. april 

25. maj 

SFA uge 28 

24. august 

21. september 

26. oktober 

16. november 

6. Indbrud/hærværk 

Vi har flere gange været udsat for hærværk på værkstedet, og der er blevet stjålet nogle 

sprayflasker. De er kommet ind ved at smadre et vindue. Fremover skal der derfor kun ligge ting, 

der er gået i stykker i lokalerne samt vores almindelige værktøj. Derudover skal der skodder for 

vinduerne for at forhindre nem adgang, og det skal overvejes, om der skal sættes spotlight op. Der 

bliver set på det på arbejdsdagen d. 11. august. 

7. Krigslive evaluering 

Krigslive har i år kostet foreningen cirka 34.000 kroner. En del af disse penge er gået til transport i 

bus, og der er en del penge, der er gået til udstyr, som er i foreningens eje og som kan blive brugt til 

andre arrangementer fremover. Eksempelvis kan nævnes in-game telte, rustninger, skjolde mv. Det 

var en succes at have bus med. Det var et godt arrangement, der fremmede det sociale blandt 

foreningens medlemmer, og som gav kræfter og inspiration fremadrettet. 

Der var nogle udfordringer i forhold til arbejdsdage inden arrangementet, hvor der var mange, der 

ikke kom til arbejdsdagene og hjalp med at lave udstyr, der skulle bruges til arrangementet. Det 

skal overvejes om arbejdsdagene skal være obligatoriske/om der skal være større krav til de 

frivillige, der deltager. 

Næste år skal vi være tidligere ude, så der er mindre stress i forbindelse med at lave udstyr, og så 

det er nemmere for de frivillige at prioritere de datoer, der skal arbejdes i lokalerne. 

8. Ødelagte ting 

Vi har oplevet at når nogen har lånt nogle ting fra foreningen, som er gået i stykker, bliver tingene 

lagt tilbage i foreningen som om der ikke er sket noget eller det bliver ikke nævnt, at det er gået i 

stykker. Det giver problemer, da de personer, der efterfølgende har brug for tingene, og som 

regner med, de er i foreningen som de plejer, først opdager for sent, at tingene er gået i stykker, så 

det ender i problemer. Mange af tingene kan repareres og ellers skal der købes nyt i god nok tid til 

at det er klar til næste lejlighed hvor det skal bruges. 

Derfor: Tag fat i nogen ansvarlige, hvis du er kommet til at ødelægge noget, som skal 

repareres/købes et nyt af. Uheld sker og nogle gange går ting i stykker, men det går bare meget 

nemmere, hvis problemerne bliver løst med det samme. 

9. SFA evaluering 

Bestyrelsen har udarbejdet en skabelon til evaluering af SFA. Denne er blevet givet til SFA 

styregruppen, som udfylder den inden næste møde, så den kan blive viderebragt til næste års 

arrangører. 

10. Næste bestyrelsesmøde 
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Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 5. september. 

11. Evt 

 


