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Referat bestyrelsesmøde d. 7/5 2019 

Deltagere: 

Bestyrelse: Jesper, Jannick, Peter, Victor, Bay og Keld 

Gæster: Jonatan, Milas (ankom 20:05) 

Afbud:  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

2. Kalender 

3. Næste bestyrelsesmøde 

4. Indgående post 

5. Økonomi 

6. Valg af næstformand 

7. Lån af udstyr 

8. Evaluering af stormøde 

9. Rengøring 

10. Evt. 

 

0. Besked fra formanden 

Jesper har meddelt at Martin Stenfelt og Emil Heiberg har trukket sig fra bestyrelsen. Morten Bay 

og Peter Glarnø er derfor indtrådt i bestyrelsen. 

1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

2. Kalender 

 

13. maj – DJR infomøde 

17.-19. maj – Krigslive workshop 

25. maj – DJR 

27. maj – Magisk Mandag 12+ 

30.maj - 2.juni – Krigslive 

9. juni -  SFA workshop 

11. juni - 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. 11 juni  fra 19-22 med spisning 18:30. 

4. Indgående post 

Der har ikke været nogen relevant indgående post. 

5. Økonomi 

Økonomien ser fin ud. 
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6. Valg af næstformand 

Jannick og Victor stillede op til næstformand. Jannick blev valgt af de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer. 

7. Udlån af udstyr 

Katja har spurgt om hun må låne 20 sværd til en idrætstime på den skole, hun arbejder på, da de 

ikke har nok sværd til alle deltagerne. Som udgangspunkt låner vi ikke udstyr til 

virksomheder/skoler/institutioner mm, som går i stykker ved slid, og vi kan derfor desværre ikke 

hjælpe med det. 

8. Evaluering af stormøde 

Vi havde et rigtig godt stormøde, og vi vil bestræbe os på i fremtiden at afholde et stormøde en 

gang om året. Umiddelbart tænker vi, at det skal afholdes i efteråret så der er cirka et halvt år 

mellem stormøde og generalforsamling, men det må bestyrelsen afgøre fra år til år. 

Bestyrelsen blev af stormødet bedt om at finde en admin til Facebook-gruppen, som kan lukke for 

kommentarer, hvis en diskussion løber af sporet eller bliver for ophedet. Vi har valgt Jannick til at 

løfte denne opgave. 

Bestyrelsen blev bedt om at lave klare regler omkring arrangementer. Hvilke arrangenter kan 

afholdes uden bestyrelsen skal spørges om det, og hvilke arrangementer skal bestyrelsen høres om 

inden de afholdes. 

Følgende regler gælder fremover: 

1. Medlemmer må altid lave arrangementer for foreningens medlemmer uden at høre 

bestyrelsen inden, hvis foreningen ikke skal give penge til arrangementet. 

2. Hvis der skal bevilges penge til et arrangement, skal bestyrelsen enten kontaktes 

omkring arrangementet eller om et udvalg, der bevilges en pose penge, som de kan 

afholde arrangementer for. 

3. Arrangementer der afholdes i Dragonfactory regi, skal være primært målrettet 

foreningens medlemmer, men der må godt komme gæster i begrænset omfang. Med 

dette forstås, at der fx til et socialt arrangement  i foreningen godt må komme nogle 

gæster, men at medlemmer ikke kan afholde private arrangementer i foreningen, hvor 

foreningens medlemmer også er inviteret. På samme måde må man gerne afholde en 

hyggeturnering/brætspilsaften hvor ikke-medlemmer er inviteret, hvis det er i en mindre 

mængde eller hvis et af formålene er at hverve nye medlemmer til foreningen. 

4. Bestyrelsen skal kontaktes inden man afholder et større arrangement. 

 

Reglerne er med vilje formuleret løst fordi vi har tillid til at vores medlemmer ikke vil bøje reglerne. 

Hvis det viser sig, at reglerne bliver udnyttet, forbeholder bestyrelsen sig retten til at ændre 

reglerne. 

Bestyrelsen blev bedt om at undersøge lovgivningen vedrørende at bruge billeder af vores 

juniormedlemmer på sociale medier i forbindelse med oprettelsen af en Instagramprofil mv. Keld 

skriver til Bifrost for at høre, om de kender de specifikke regler. 
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Bestyrelsen blev bedt om at anskaffe kasser, man kan lægge ødelagte ting i. Jannick skaffer nogle 

sider til paller, som vi har nogle af i containeren, og sætter en kasse op i hjørnet i stuen, hvor man 

kan lægge ødelagte ting. 

 

9. Rengøring 

Der blev vedtaget til stormødet, at følgende ting skulle gøres for at holde lokalerne mere rene 

1. Tjekliste over hvad der skal gøres inden man forlader lokalerne 

a. Denne liste eksisterer allerede og hænger ved siden af døren, der fører ind til klubben. 

Den kan godt gøres mere synlig, og der kan laves en tjekliste til hvert rum. Victor laver 

tjeklisterne sammen med Milas. 

2. Der skal være billeder af hvordan lokalerne skal se ud, når det er gjort rent. 

a. Dette skal gøres efter en rengøringsdag. Planen er at der gøres rent i lokalerne efter 

Krigslive workshop. Her kan der tages nogle billeder, som efterfølgende kan hænges 

op. Alternativt tages billederne efter næste rengøringsdag, der afholdes efter SFA. 

3. Der skal indkøbes mere rengøringsudstyr, så flere kan være i gang med at gøre rent samtidig. 

a. Der skal indkøbes 2 nye mopper m. spande og klude. 

4. Der skal arrangeres dage i løbet af året, hvor lokalerne gøres grundigt rent. 

a. De vil blive arrangeret løbende. Næste gang bliver efter SFA. 

Derudover kunne vi godt tænke os en rist/udendørs måtte/koste til fødder for at forhindre, at der 

kommer så meget jord ind i lokalerne. Jesper undersøger, hvad  det er til at skaffe. Jesper køber 

også de to mopper m. spande og klude. 

10. Skindhuset 

Morten Bay har sørger for at foreningens medlemmer kan få 10% rabat ved køb i Skindhuset. De 

kræver dog en form for legitimering af at man er medlem af foreningen. Da vi ikke har 

medlemskort, kan man legitimere sig ved at vise sit billede på hjemmesiden. Hvis man ikke har et 

billede på hjemmesiden, kan man kontakte Morten Bay så vil han gerne hjælpe. 

11. Evt. 


