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Referat:	Bestyrelsesmøde	d.	3	december	2018	
	

 
 

Deltagere: Jannick Jakobsen, Jesper Jansen, Kevin Løwe Legind, Martin Stenfelt og Victor 

Dethlefsen. 

Afbud: Emil Friis Heiberg og Keld Fernstrøm. 

Gæster: Cecilie Christensen, Jonatan Mulvad Holmberg, Michael Stenfelt og Simone Them Larsen. 

 

Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Kalender 

4. Indgående post 

5. Økonomi 

6. SFA: Revurdering af pris 

7. Krigslive 

8. Forslag om Age of Sigmar turnering 

9. Næste bestyrelsesmøde 

10. Evt. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat 
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. 

 

3. Kalender 
Torsdag d. 6/12: SFA møde 
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Mandag d. 10/12: Krigslive møde 

Mandag d. 31/12: Nytårsfest 

 

4. Indgående post 
Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har oprettet en ny pulje, som bestyrelsen burde undersøge. Dette 

er blandt andet en pulje til låneudstyr. Det fremgår i e-mailen, at man kan søge op til 50.000-100.000 

kr.  

Michael tilbød at undersøge puljen, og vurdere relevansen af den. Dette takkede bestyrelsen ja til. 

Victor sender e-mailen til Michael.  

 

5. Økonomi 
Kasseren var ikke tilstede. 

 

6. SFA: Revurdering af pris 
Michael var inviteret til bestyrelsesmødet for at holde et oplæg om, hvad de sænkede deltagerpriser 

til SFA2019 kan medføre. 

 

Michael startede med at berette om foreningens økonomiske historie. Herefter præsenterede 

regnskabet fra 2017, for at kunne illustrere hvad en lavere deltagerpris til SFA kan medføre. 

 

Regnskabet for 2017 

Støtte til aktivitetstilskud (under 25 år)  

216 medlemmer 

97.000 kr. 

Kontingent (under 25 år) 66.100 kr. 

Øvrige deltagerbetaling (under 25 år) 34.550 kr. 

 ________ 

 100.000 kr. 

Udgifter til aktiviteter (under 25 år) -93.100 kr.  
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Michael forklarede, at foreningen i 2017 var berettiget til 97.000 kr. i aktivitetsstøtte. Foreningen skal 

dog have minimum det samme ind i kontingent/brugerbetaling, for at få støtten. Hvis en forening har 

valgt, at have et lavt kontingent, har den lov til at inddrage øvrig deltagerbetaling for personer under 

25 år i støtten. Dette er foreningens kontingent karakteriseret som.  

De 97.000 kr. skal bruges til aktiviteter. I 2017 havde foreningen udgifter til aktiviteter for 93.100 kr. 

Det betød, at foreningen altså skulle betale nogle penge tilbage til kommunen.  

 

Bestyrelsen vil sætte deltagerprisen på 250 kr. ned til 100 kr. Michaels beregninger viser at, hvis man 

havde gjort dette i 2017, ville foreningen miste 18.000 kr. i kontingent. Derudover ville foreningen 

miste yderligere 18.000 kr. på grund af mindre støtte. Det giver tilsammen 36.000 kr.  

 

Michael har kalkuleret frem til, at foreningen kan miste mellem 30.000 til 36.000 kr. om året. Det 

betyder blandt andet at foreningen om 10 år har mistet 300.000 kr. Michael stiller spørgsmålstegn til, 

hvor foreningen vil finde de 30.000-36.000 kr., hvert år. Dette svarer eksempelvis til krigslive.  

 

Michael forklarede yderligere, at havde foreningen gjort sådan i 2017, ville foreningen i 2018 have 

haft ca. 46.000 kr. mindre på kontoen. Det ville eksempelvis betyde at indenfor fem år, ville der ikke 

være flere penge tilbage. 

 

Det skal understreges at Michaels beregninger er lavet ud fra regnskabet i 2017, og giver derfor ikke 

præcise tal på hvad foreningen mister. Dog illustrerer det at for hver krone prisen sættes ned, rammer 

det foreningens økonomi hårdt. 

 

På sidste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at sætte SFA deltagerprisen fra 250 kr. ned til 100 

kr. Bestyrelsen har revurderet dette, og enstemmigt besluttet, at deltagerprisen til SFA skal være 250 

kr., og at man skal være medlem af foreningen.  
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7. Krigslive 
Krigslive styregruppen har lavet et budget og præsenterede det på mødet. Styregruppen forklarede de 

i 2019 skal to enheder afsted. Det vil sige, at der skal være en enhed med nyt udstyr. Alt hvad der 

bliver lavet til krigslive, bliver til foreningsudstyr, der kan bruges til andre arrangementer. Det betyder 

at foreningen i alt vil have udstyr til to foreningshære. 

 

Styregruppen fremlagde budgettet: 

Budget for 25 mand 

10 Økser1 7.000 kr. 

20 kofter/poser2 

-  Inkl. stof 

-  Inkl. skæfter 

10.000 kr. 

Nyt telt + stof til 3 2.500 kr. 

Bus = 15.000 kr. 

Mad 3.500 kr. 

Billetter4  6.250 kr. 

Diverse 6.144 kr. 

 ________ 

 50.000 kr. 

  

Indtægter (Brugerbetaling) +12.500 kr. 

     

Styregruppen forklarede, at deltagerne selv skal betale for buer og pile. Foreningen stiller dog en 

garanti for pile, hvis de bliver væk. Milas forklarede, at sidst de havde bue og pil med, mistede de 

kun tre pile.  

 

																																																								
1 Tohåndsøkser. Krigslive styrgruppen mener ikke at vi har kompetencerne til at lave nogle selv 
2 Styregruppen har snakket med Pernille om pris 
3 Med de telte vi har kan der være 26 mad. Lige så snart vi kommer over 26 skal vi have et nyt telt. 
4 For hver 10. billet må vi få en non-kompetent i lejren (en der ikke deltager aktivt i kamp)	



	 5	

Styregruppen foreslog, at billetprisen skal ligge på 500 kr. Dertil skal man stadigvæk være medlem.  

 

Martin forslog at evt. købe et større telt, buer og pile.  

 

Bestyrelsen vedtog enstemmigt budgettet.  

 

8. Forslag om Age of Sigmaar Turnering 
Miguel Brøndal Escañueala Nielsen har forslået at lave en endags turnering i Age of Sigmar, i 

slutningen af januar. Tanken er at det skal løbe rundt af sig selv. Prisen forslås at være 200 kr. for 

ikke-medlemmer og 100 kr. for medlemmer. Ingen sponsorater er tiltænkt. 

 

Måden at bestyrelsen har forstået at arrangementet er stillet op på, kan bestyrelsen ikke støtte. Hvis 

man vil arrangere nye arrangementer anbefaler bestyrelsen at man møder op til bestyrelsesmødet, og 

fremlægger det, således at bestyrelsen kan stille spørgsmål.  

 

9. Næste bestyrelsesmøde 
Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt mandag d. 28 januar kl. 19:00. 

 

Derudover har bestyrelsen sat generalforsamlingen til d. 4. februar kl 19:00. 

 

10. Evt. 
Lasse Damborg er ikke sikker på, at han kan komme til de næste juniorværksteder, om mandagen. I 

tilfælde af at han kan, har han brug for hjælp.  

 

Bestyrelsen søger derfor efter nogle der kan komme at hjælpe.  

 

Victor laver et opslag på vores senior Facebook gruppe, hvor vi søger en, eller flere der kan hjælpe 

til de næste mandage. 


