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Referat bestyrelsesmøde d. 2/4 2019 

Deltagere: 

Bestyrelse: Jesper, Heiberg, Victor, Martin Stenfelt, Jannick, Bay, Peter og Keld  

Gæster: Katja, Martin Lind, Jonathan, Milas 

Afbud:  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

2. Kalender 

3. Næste bestyrelsesmøde 

4. Indgående post 

5. Økonomi 

6. Læder til workshop og privat 

7. Dungeons & Dragons 

8. Foreningshoodies 

9. Zombieløbet 

10. Københavns middelaldermarked 

11. Mail fra Rollespilsfabrikken 

12. Mail fra Rollespilshytten 

13. Mythodearustning 

14. Rengøringsdag i lokalerne 

15. Evt. 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

2. Kalender 

 

6. april – Krigslive workshop 

13. april – Oprydningsdag 

15. april – Infomøde DJR 

20. april – SFA workshop 

27. april – DJR 

29. april - DJR 12+ 

7. maj - Bestyrelsesmøde 

Derudover magisk mandag og juniorværksted alle mandage i lokalerne. 

Desuden også Warhammer hver onsdag i foreningen. 

3. Næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 7. maj fra 19-22 med spisning 18:30. 

4. Indgående post 

Der har ikke været nogen relevant indgående post. 

5. Økonomi 
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Vi bruger mange penge i øjeblikket. Økonomien er stadig fin, men vi skal være opmærksomme på 

hvor mange penge, vi bevilger til diverse projekter. 

6. Læder til workshop og privat 

Vi har haft problemer med at vi ikke har haft delt det læder, som frivillige bruger fra det læder, som 

bruges til juniorværksted. Det har bl.a. betydet at der ikke har været læder nogen af de mandage, 

vores juniorer er kommet til læderværksted. Fremadrettet holdes juniorværkstedets læder adskilt 

fra det læder, de frivillige bruger, så vi undgår flere af den slags situationer. 

Generelt i foreningen ser vi gerne at foreningens medlemmer laver udstyr til foreningen, men da vi 

også gerne ser at de ting, der laves er noget, foreningen har behov for og at vi har nogenlunde styr 

på hvor mange penge, der bliver brugt på det. Vi afsætter derfor et budget på 10.000 om året til at 

producere læderudstyr. 

Jannick og Morten Bay er læderansvarlige, så hvis man gerne vil lave et projekt i læder, skal man 

snakke med dem først. 

7. Dungeons & Dragons 

Vi har  fået en fast Dungeons & Dragons gruppe i foreningen, som gerne vil have 3 bøger til en 

værdi af ca. 1000 kroner. Det får de lov til. Victor og Martin Stenfelt. 

8. Foreningshoodies 

Jannick har designet nogle hoodies og indhentet tilbud. Det kommer til at koste 270 kroner for en 

trøje. Ideen er at det skal være selvbetalt, og der skal være personligt navn mm. på. Det er et rigtig 

fedt initiativ, og vi ser rigtig gerne, at der bliver gået videre med det.  

9. Zombieløbet 

Zombieløbet mangler nogle aktører til deres arrangement i Vallensbæk d. 22. september 2019. De 

har hørt os, om vi kan være interesserede i at deltage. De vil gerne give os noget udstyr for det, hvis 

vi er interesserede i at deltage i det. Desuden får vi et banner derude. 

Det lyder som et fedt arrangement, og vi lægger det ud til medlemmerne, så vi kan finde ud af, om 

der er interesse fra foreningens medlemmer. Bay slår det op på Facebook og går videre med det.  

10. Københavns middelaldermarked 

Bay har været i kontakt med Københavns middelaldermarked. Eventyrriderne har eneret på 

børneunderholdning. De har tilbudt, at vi kan være frivillige hos dem til middelaldermarkedet, mod 

at få lov til at få nogle flyers liggende i deres bod. Det har vi valgt at takke nej tak til. 

11. Mail fra Rollespilsfabrikken 

Vi har været i dialog med Rollespilsfabrikken omkring et arrangement, de arrangerer, som ligger 

samtidig med SFA og har et stort overlap i målgruppe. Det er en ærgerlig situation, og vi har derfor 

aftalt med dem, at vi fremadrettet forsøger at undgå at lægge scenarier samtidig for at undgå at 

konkurrere om de samme børn. 

De har desuden spurgt, om vi kunne være interesserede i at lave et event, hvor vi mødte hinanden 

eller hjalp hinandens rollespil i løbet af ugen. Vi tror ikke det bliver aktuelt at samarbejde med dem 

i denne her sammenhæng. 



Side 3 af 3 
 

12. Mail fra Rollespilshytten 

Vi har  fået en mail fra rollespilshytten med en invitation til at deltage til og være med til at 

arrangere et arrangement, der hedder Nybyggerne i samarbejde med spejderne, der skal afholdes 

10.-12. maj. 

Milas vil rigtig gerne hjælpe med at afvikle arrangementet i løbet af weekenden og holder 

kontakten med rollespilshytten. Han skriver et opslag på Facebookgruppen. 

13. Mythodearustning 

Mythodea-gruppen vil gerne lave en monsterdragt i form af en rigtig fed læderrustning. De kunne 

godt tænke sig at lave den til foreningen, hvor foreningen så betaler. De regner med at dragten 

kommer til at koste cirka 2.500 kr. Pengene bruges fra den pulje, der er afsat 10.000 kroner til, hvor 

pengene skal bruges til at lave udstyr i foreningen. 

14. Rengøringsdag i lokalerne 

Katja afholder rengøringsdag i lokalerne, og vil gerne søge penge til at lave noget frokost og tage på 

Ankara og spise aftensmad. Katja får bevilget penge til mad. 

15. Evt. 

a. Dagsordenen lægges op ugen inden bestyrelsesmødet fremadrettet. 


