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Referat bestyrelsesmøde d. 5/9 2018 

Deltagere: 

Bestyrelse: Jesper, Heiberg, Victor og Keld  

Gæster: Katja, Klifforth 

Afbud: Martin Stenfelt, Kevin og Jannick 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

2. Kalender 

3. Indgående post 

4. Økonomi 

5. Kræmmerfestival 

6. Foreningsanlæg 

7. 20 års fødselsdag 

8. Vaskemaskine og ny projektor 

9. Evt. 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

2. Kalender 

 

8. september – Reception og 20 års fødselsdag 

15. september – DJR 

17. september – Magisk Mandag 12+ 

23. september – brætspilhygge 

3. oktober - Bestyrelsesmøde 

Derudover magisk mandag alle mandage i lokalerne. 

3. Indgående post 

Der har ikke været nogen relevant post. 

4. Økonomi 

Økonomien ser fin ud. 

5. Kræmmerfestival 

Der bliver afholdt kræmmerfestival i uge 29 i 2019. Emil har været i kontakt med den ansvarlige for 

kræmmerfestivalen omkring muligheden for at Dragonfactory deltager og hvad det indebærer. 

Foreningen er meget interesserede i den slags arrangementer, da vi er i gang med at reklamere for 

foreningen på så mange fronter som muligt. Emil sørger for at høre nærmere omkring hvad det 

indebærer. 

6. Foreningsanlæg 
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Jesper har fundet et anlæg, der kan bruges til at spille musik i foreningen og til SFA til fornuftige 

penge. Den bliver købt, så vi fremover kan høre musik i lokalerne enten med jackstik eller 

bluetooth. 

7. 20 års fødselsdag 

Emil melder overnatning til brandvæsenet og skriver til Peter Als omkring lån af bordfoldboldbord. 

Derudover er der styr på alting. Vi glæder os til på lørdag.  

8. Opvaskemaskine og ny projektor 

Opvaskemaskinen i lokalerne fungerer ikke. Klubben foreslog da vi flyttede ind at vi kunne dele 

udgifterne til en ny opvaskemaskine. Jesper skriver til Peter Als for at høre, om det tilbud stadig står 

ved magt, da vi gerne vil have en opvaskemaskine i lokalerne. 

Vores projektor har det ikke så godt. Den viser farverne dårligt og kan ikke fokuseres ordentligt. 

Keld skriver ud på Facebook for at høre, om der er nogen, der har lyst til at undersøge markedet og 

finde forslag til projektorer, vi kan købe.  

9. Måløv Halloween 

Jesper har til foreningsmøde i Ballerup kommet i snak med den ansvarlige for Måløv Halloween. 

Der deltager 6000-7000 personer i Måløv Halloween, og hvis vi kan deltage der, kan vi på den måde 

få noget reklame og bidrage til et rigtig godt arrangement. Arrangementet afholdes sidste fredag i 

oktober (26. oktober). Det er noget, foreningen rigtig gerne vil deltage til. Vi mangler nogen, der 

har lyst til at være ansvarlige for dette arrangement. Keld skriver ud på Facebook om der er nogen, 

der har lyst til at tage ansvaret for opgaven. 

Der kan evt. laves en labyrint med skilte, flyers, mv. 

10. Mobile Pay 

Klifforth undersøger prisen på at have et abonnement på en telefon uden data, opkald, sms osv. 

Fordi vi gerne vil have et fast telefonnummer, man kan overføre til både til DJR og til kontingent 

mv. Bestyrelsen tager en beslutning omkring det, når prisen er kendt. 

11. Næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde d. 3. oktober. 

12. Evt 

Vi skal overveje om vi vil lave endnu en ”tag-en-ven-med-dag” til DJR. 


