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Referat bestyrelsesmøde d. 21/01 2019 

Deltagere: 

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

Gæster: Simone, Julius, Martin Lind, Jonathan, Rosa, Peter, Cille, Frydensberg, Thoning, Katja,  

Afbud:  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

2. Kalender 

3. Indgående post 

4. Økonomi 

5. Friluftsrådets lokalforeningspulje 

6. Nye frivilliges sociale udfordringer og opstart i foreningen 

7. Bifrost 

8. Mythodea 

9. Inventargaver til foreningen 

10. Ny postkasse 

11. Udlån af udstyr fra foreningen 

12. Folk der sover i lokalerne 

13. Udstyr til DJR udover budget 

14. Næste bestyrelsesmøde 

15. Personsag 

16. Evt. 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt med et par forbehold. Referatet lægges op efter bestyrelsen har godkendt 

rettelserne. 

2. Kalender 

 

27. januar – Dungeons & Dragons 

4. februar - Generalforsamling 

10. februar – krigsliveworkshop 

11. februar – DJR møde 

16. februar – SFA workshop 

23. februar – DJR 

23. februar - Lørdagscafe 

25. februar – DJR 12+ 

Derudover magisk mandag og juniorværksted alle mandage i lokalerne. 

Desuden også Warhammer hver onsdag i foreningen. 

3. Indgående post 

Der har ikke været nogen relevant indgående post. 

4. Økonomi 
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Keld fremlagde årets økonomi, der også bliver fremlagt til generalforsamlingen. 

5. Friluftsrådets lokalforeningspulje 

Der er åbnet en ny pulje, hvor man kan søge op til 100.000 kroner, der bl.a. kan bruges til udstyr. 

Pengene der søges skal så vidt muligt gå til så mange forskellige medlemmer som muligt. Vi har 

bl.a. brug for en masse nye juniorvåben, da dem vi har er ret slidt, og vi har ikke så mange tilbage. 

Derudover skal der produceres en masse udstyr både til krigslive og til mythodea. Vi har også længe 

snakket om at købe et monster, som kan bruges af os men også lånes til rollespilsmiljøet således at 

dragten kommer mange foreninger og mange børn til gode. 

Michael Stenfelt har tilbudt at søge på foreningens vegne. Der søges følgende, som vores juniorer 

kan bruge: 

- 100 bælter 

- 100 sværdskeder 

- 100 sværd 

- Monsterdragt 

Martin hjælper med at finde priser. 

 

6. Nye frivilliges sociale udfordringer og opstart i foreningen 

Der blev snakket en del om foreningskultur og hvordan vi bliver bedre til at byde nye medlemmer 

velkommen og få dem til at føle sig velkomne og inkluderede. Thoning kom med et oplæg hvor han 

nævnte et par problemstillinger vedrørende dette samt hvordan vi bliver bedre til at anderkende 

det gode der gøres i foreningen for at øge motivationen og lysten til at bidrage til 

foreningsarbejdet. 

- 2 store plakater i foreningen, der beskriver 

1) Foreningens sociale regler 

2) Foreningens værdier 

Dette skal bidrage til at det bliver nemmere at sige fra og sørge for der en en god atmosfære, hvor 

man husker at rose det gode. Derudover kan der være en frivilligansvarlig, som man som frivillig 

kan tage kontakt til, hvis der er behov for det enten af sociale eller praktiske grunde. En slags 

”tillidsrepræsentant”. 

Vi har tidligere haft frivilligansvarlige, men det er en ordning, der ikke er så aktiv i praksis i 

øjeblikket. 

Det bliver givet en besked til generalforsamlingen om at vi meget gerne ser nogen, der ikke er i 

bestyrelsen, der er tillidsrepræsentanter således at hvis det er nogen i bestyrelsen, man er utilfreds 

med, er det ikke et bestyrelsesmedlem, der skal tales med. Herefter vælges der 

tillidsrepræsentanter på det følgende bestyrelsesmøde. 

Det bliver også nævnt til generalforsamlingen, at vi gerne vil have lavet de plakater, der står 

længere oppe. Martin Lind har sagt, han gerne vil hjælpe, men som nyt medlem ser han gerne en 

anden er med til at byde ind med foreningens værdier. 

7. Bifrost 
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Der har været en del snak i foreningen om hvorvidt Dragonfactory fremadrettet skal være medlem 

af Bifrost, hvor nogen mener at de ikke har ageret som de ønsker at en landsforening skal agere. 

Dette er dog ikke en beslutning, som bestyrelsen vil tage alene, da den påvirker hele foreningen. 

Punktet tages derfor op til generalforsamlingen. Vi inviterer Bifrosts formand til 

generalforsamlingen således at de også får muligheden for at forklare deres synspunkter. Keld 

ringer til Maja og inviterer hende. 

8. Mythodea 

Deltagerne har indkøbt nogle arm- og benbeskyttere samt en krave til Mythodea, som de vil høre, 

om foreningen vil købe og derefter have til rådighed eller om deltagerne til Mythodea selv skal 

købe dem og beholde dem efter arrangementet. 

Oprindeligt blev Mythodea præsenteret som et arrangement, som foreningen ikke skulle støtte 

økonomisk. Foreningen ønsker ikke at have så mange ens paddings liggende, og ønsker derfor ikke 

at købe sættene. 

9. Inventargaver til foreningen 

Der er en del medlemmer, der har doneret ting til foreningen, som bliver stillet i lokalerne. Der er 

en del af ting, som er blevet stillet herud, som foreningen ikke som sådan har interesse for. Vi vil 

derfor gerne opfordre til at spørge lokaleudvalget om foreningen er interesseret i inventar før de 

bliver stillet ud i foreningen. Lokaleudvalget består af 

- Martin Stenfelt 

- Simone Them Larsen 

- Katja Vinding 

- Pernille Hasselby 

 

10. Ny postkasse 

Vi skal bruge en postkasse, vi kan åbne, og som der står vores navn på. Jannick køber en postkasse 

og sætter den op. Heiberg bestiller et ”reklamer – nej tak”-skilt 

11. Lån af udstyr fra foreningen 

Der har været snak om hvorvidt medlemmer af foreningen kan låne foreningsudstyr til 

kommercielle formål samt under hvilke forhold klubber må låne fra os. Som udgangspunkt må 

foreningens medlemmer låne udstyr til private arrangementer. Om det er den lokale halloween, til 

at deltage til Hareskoven, en kostumefest mv. er ligemeget – så længe der bliver passet på det, og 

det kommer tilbage i lokalerne igen. 

Som udgangspunkt vil vi gerne låne ud til klubber og privatpersoner til enkeltbrug, dvs. wow-effekt 

til en sæsonfinale, til noget teater eller lignende. Vi låner til gengæld ikke basisudstyr ud til 

gentagne events, som slider på udstyret, og som klubber selv kan købe. 

Hvis man gerne vil låne store mængder udstyr skriver man lige og spørger først.  

12. Folk der sover i lokalerne 

Hvis man skal sove i lokalerne, skal det meldes til brandvæsenet 24 timer før. Derudover må der 

ikke soves i klubbens sofaer. Vi har feltsenge og soveposer til at sove her. Det er vigtigt, at det 
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bliver meldt til brandvæsenet! 

Keld skriver det ud på Facebook. 

13. Udstyr til DJR udover budget 

DJR vil gerne nogen gange købe nogle større ting, som er svære at få til at passe ind i DJR budgettet 

som er 12.000 pr. sæson. Vi snakker om det i februar. 

14. Age of Sigmar 

Oplæg fra Martin Lind Nielsen på vegne af nogle af Age of Sigmar spillerne: 

”Der er i foreningen lige nu en velbesøgt onsdag aften af tabletop spillere. Det er i det nye år været i 
mellem 6-14 mennesker der har været forbi, og enten spillet en masse Age of Sigmar eller samlet/malet 
figurer. Detfylder foreningen med en summende dejlig energi. 
 
I skrivende stund har denne nye aktivitet givet ca. 10 nye medlemmer og der er med prøve ordningen 
mangeflere på vej. (ihvertfald 6-8 mere inden for de næste par måneder, dertil ikke talt alle de personer 
der bare ligeer droppet forbi for at snuse til hvad det er vi laver). 
 
Vi ønsker i løbet af 2019 at udbygge og understøtte den energi der er nu. Potentialet er stort og kan med 
den energi og stemning der er nu, i så fald den “gribes” og blive til en stor og stærk kultur i foreningen. Vi 
har diskuteret en række tiltag som kan styrke og gøre det endnu federe at være medlem hos os: 
 

A) Vi har brug for playmats. Det er den nye og fede måde at spille tabletop spil på, og dermed kan det 
frigører vores plader til brug til f.eks. værksted aktivitet. 5 måtter er det ideélle, så vi ikke skal låne 
afprivate folk hver onsdag. Det vil dog betyde vi fortsat låner af andre når vi har turneringer. Vi 
håber på at miljøet bliver stort nok til at vi kan udbygge sidst på året. 

a.  Måtterne koster 64,9 euro/stk. (ca. 485 kr/stk) i alt en ramme på 2425 kr til det. Måtterne 
købes hos www.deepcutstudio.com 

b. Mener Milas gerne vil står for indkøbene. 
 

B) Vi har brug for bedre belysning. Vi har i de sene aftener svært ved at se hvad der sker på bordene. 
Normalt stiller vi selvfølgelig op under de lamper vi har, men enkelte dage har der været for mange 
og borde er blevet stillet op uden ovenlys. Problemet er et som absolut vil fylde meget når 
onsdagens aktiviteter stiger i deltager antal. (måske det også kan blive et problem når der er 
workshops?) Vi foreslår derfor der sættes mere ovenlys op, ligesom dem vi allerede har. 
 

C) Vi ønsker at lave 4-6 stks 1-dags turneringer, ligesom den vil afholdte i mellem jul og nytår. Vi håber 
at bestyrelsen, i stedet for der tages stilling til hvert arrangement, godkender at der findes en 
“turneringsansvarlig” som tildeles beføjelsen til at sætte disse events op i foreningen. Næste gang 
vi gerne vil afholde det er søndag 10. marts. (nyt medlem Alexander står for oplægget, Thomas 
Kragh for det praktiske) 
 

 
D) Vi ønsker at indkøbe 5 stks Games Workshop terræn. Det nye AoS handler meget om at spille 

omkring terræn og de regler det har. AoS har et langt større fortælle element end det gamle meget 
kompetitive Warhammer. Fantasy. Disse stykker terræn har vi ikke i foreningen. Det drejer sig om 
følgende: 

a. 1 stks Baleful Realmgates 297,5 kr / stk 
b. 1 stks Ophidian Gateways 212,5 kr / stk 

http://www.deepcutstudio.com/
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c. 1 stk Desolated Township 680 kr / stk 
 

I alt 1190 kr indkøb hos Fanatic 
 
Disse 4 tiltag tror vi for nu, kan udbygge og gribe det gryende miljø vi har i foreningen. Det er en super fed 
stemning der er lige nu, og det ville være rigtig synd ikke at gøre noget. Potentialet er stort og flere af os 
håber og tror på vi på få år kan blive en stor tabletop forening igen. Måske endda genoplive gamle store 
turneringer i f.eks. Baghuset :D Sværdet hænger der jo, der skal vel flere navne på?” 

 

Bestyrelsen bevilger på baggrund af dette oplæg og efterfølgende diskussion de 3.615 kr., så der 

kan indkøbes de ting, som Age of Sigmar gruppen har lagt op til. Martin Stenfelt kontakter Fanatic 

for at høre om pris på alle tingene samlet inden der købes noget. 

Age of Sigmar gruppen må derudover gerne vælge en ansvarlig, der kun behøver at undersøge, om 

lokalerne er ledige før de afholder turneringen. Hvis der skal penge ind over skal bestyrelsen også 

involveres. 

Vi kontakter Leif omkring belysningen. 

15. Næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde fastlægges af den nye bestyrelse, der vælges til generalforsamlingen. 

16. Evt 

 


