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Referat bestyrelsesmøde d. 11/6 2019 

Deltagere: 

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

Gæster: Katja, Milas 

Afbud:  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

2. Kalender 

3. Næste bestyrelsesmøde 

4. Indgående post 

5. Økonomi 

6. DJR datoer 2020 

7. Zombieløbet 

8. Lokaleudvalget 

9. So’me gruppens status 

10. Mentorgruppen status 

11. Køb af GoPro 

12. Formstøbte sværd 

13. SFA 2020 

14. Krigslive evaluering 

15. Kasser til warhammer 

16. Eventuelt 

a. Bålfest 

 

0. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

1. Kalender 

 

15. juni – Mythodeamøde 

Uge 28 – SFA 

Uge 31 – Mythodea 

24. august – DJR 

Derudover magisk mandag og juniorværksted alle mandage i lokalerne. 

Desuden også Warhammer hver onsdag i foreningen. 

2. Næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 13. august  fra 19-22 med spisning 18:30. 

3. Indgående post 

Bifrost har svaret omkring regler for sociale medier med et link til en hjemmeside, der beskriver de 

gældende regler. 
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Vi er blevet inviteret til årets dialogmøde med region Hovedstaden. Vi er blevet inviteret til at 

sende 1-3 medlemmer af foreningen, og det foregår 19. juni kl. 18-20 i  Brønshøj. Jesper deler den 

med bestyrelsen og skriver ud på foreningsgruppen for at høre om nogen er interessede i at 

deltage. 

4. Økonomi 

Økonomien ser fin ud. 

5. DJR datoer 2020 

DJR kommer til at ligge de følgende datoer i 2020. 

Forårssæson: 

22. februar 2020 

31. marts 2020 

18. april 2020 

16. maj 2020 

Efterårssæson 

22. august 2020 

19. september 2020 

24. oktober 2020 

21. november 2020 

6. Zombieløbet 

Bay har været i kontakt med Epic Armory, der arrangerer zombieløbet. De kan ikke aflønne 

frivillige, men tilbyder at dem, der deltager enten kan få 10% rabat ved køb af deres varer resten af 

året, eller at man kan få lov til at få nogle andensorteringsting. Vi synes at de frivillige, der deltager 

til arrangementet selv må bestemme, hvordan de vil aflønnes. Bay står for arrangementet, og går 

videre med det.  

7. Lokaleudvalget 

Lokaleudvalget blev oprettet i sin tid og var ansvarlige for at indrette lokalerne, tage sig af ødelagte 

ting og sørge for, at foreningens lokaler blev holdt rene. Derudover var det også lokaleudvalget, 

man skulle kontakte, hvis man gerne ville donere nogle ting til foreningen. 

Martin og Simone har trukket sig fra lokaleudvalget, og efter sommerferien planlægger Pernille 

også at trække sig. Desuden er det til stormødet blevet arrangeret således at ødelagte ting lægges i 

kassen i stuen og der afholdes rengøringsarrangementer, hvor der gøres hovedrent to gange om 

året. 

Bestyrelsen forestiller sig, at lokaleudvalgets ansvarlige fremadrettet er ansvarlige for at afholde 

dage, hvor der gøres rent, dage hvor der repareres udstyr og for at vurdere, om der er behov for de 

ting, medlemmer ønsker at donere til foreningen. 

Katja skriver ud for at finde flere medlemmer, der er interessede i være en del af lokaludvalget. 

8. So’me gruppen status 
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Foreningen har oprettet en Instagramprofil med navnet foreningen_dragonfactory. 

De har desuden planer om at lave Youtube videoer. Medlemmerne af gruppen har en masse 

visioner, og er i gang med at føre dem ud i livet. 

De kunne godt tænke sig et budget på 1000 kroner til at prøve forskellige reklametiltag af – for 

eksempel Facebook-promoveringer. 

 

Det lyder rigtig godt, og de får 1000 kroner til det. 

9. Mentorgruppen/frivilligsansvarlig status 

Der er gang i mentorgruppen. De har lavet en ny velkomstfolder til nye seniormedlemmer, og er i 

gang med at lave en plakat, hvor der bliver gjort opmærkom på, hvem der er frivilligansvarlige, og 

hvordan de kan kontaktes. 

10. Køb af GoPro 

So’me gruppen kunne godt tænke sig et kamera, der kan bruges til vores arrangementer uden at gå 

i stykker og uden nødvendigvis at skulle holdes i hånden. De kunne godt tænke sig et GoPro Hero 7, 

som har batteri til at kunne optage i lang tid, som er holdbart og som har noget anti-ryste funktion, 

så billederne bliver bedre hvis der er bevægelse. De kunne også tænke sig et tilhørende SD-kort, så 

der er lagerplads til at kunne filme i længere tid og et etui til at tage et stød samt et head mount til 

at kunne have det på hovedet. 

De vil gerne have 3500 til at købe alle disse ting. De får de 3500, da vi til stormødet gerne vil have 

120 deltagende børn til DJR i 2020, og det kan hjælpe os til at få en masse materiale, der kan 

bruges på sociale medier og fremtidige reklamekampagner. 

Kameraet må som udgangspunkt ikke lånes ud, og skal bruges til foreningsarrangementer. So’me 

gruppen er ansvarlige for kameraet og bestemmer hvornår, det må bruges. 

11. Formstøbte sværd 

Producenterne sælger i højere grad formstøbte våben end tidligere, og er ved at udfase ikke-

formstøbte våben. Vi har også haft episoder med børn, der har haft købt formstøbte våben, som 

har fået afvist dem til DJR, der har været ærgerlige, da det er de formstøbte våben, der sælges i 

butikkerne. 

Problemstillingen er, at vi mener, at mange af de formstøbte våben er for hårde til at kunne bruges 

til juniorrollespil. Vi godkender derfor fremadrettet Epic Armorys Stronghold serie, som fokuserer 

på at være bløde. 

Andre typer af formstøbte våben (bl.a. Calimacil) er fortsat ikke tilladt til vores kampagner. 

12. SFA 2020 

Jannick, Bay og Lord vil gerne stå for SFA 2020, og vil gerne være ude i god tid bl.a. for at kunne 

søge fonde. Vi ser dog gerne at der meldes ud, at vi leder efter en styregruppe til SFA 2020, så 

andre medlemmer også har tid til at melde sig, hvis de er interesserede. Vi skriver derfor ud efter 

SFA for at høre, om andre er interesserede, og vælger en styregruppe i september. Deadlinen for at 

melde sig bliver d. 1. september. 

Vi afholder fortsat SFA i uge 28. 
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13. Krigslive evaluering 

Krigslive styregruppen har lavet en evaluering af Krigslive 2019. De kunne godt tænke sig, at der 

blev lavet et ordensreglement, der gør sig gældende til alle foreningens arrangementer. Dette 

regelsæt skal også inkludere regler omkring alkohol mm. 

Vi laver en evaluering del 2 til næste møde når regnskabet er færdigt og krigslive styregruppens 

evaluering er blevet læst af bestyrelsen. 

14. Kasser til warhammer 

Tabletopgruppen vil gerne indkøbe 10 kasser á 80 kroner til at kunne lave kasser med samme  tema 

terræn mm., så terrænet kan stables i et hjørne. 

Det får de penge til. 

15. Eventuelt 

a. Warhammerkasser på kontoret 

i. Vi har en masse warhammerkasser på kontoret, som vi gerne vil have gjort noget 

med. Keld tager fat i Kragh for at finde ud af, hvad der skal ske med det. 

b. Information til bestyrelsen 

i. Der bliver afholdt arrangement for Mythodeagruppen på lørdag d. 15. juni, hvor 

bl.a. medlemmer af Nordsjællands Rollespilsforening kommer til at deltage. Milas, 

der er ansvarlig for arrangementet har spurgt, om det er i orden at medlemmer af 

NSR også overnatter i lokalerne til arrangementet. 

Jesper tjekker om det er tilladt ifølge vores kontrakt, men ellers får de lov til at sove 

her, hvis de er interesseret. Milas er ansvarlig for arrangementet, og det er derfor 

ham der står til ansvar efterfølgende, hvis der er noget. 

c. Bålfest 

i. Milas vil gerne stå for en bålfest lørdag aften ude i Blokhytten. Ideen er at alt udstyr 

fragtes hjem og hytten låses af med undtagelse af et enkelt toilet, som holdes 

åbent til søndag, hvor der så ryddes op udenfor og det sidste toilet rengøres inden 

det også låses af. 

Det er dejligt, når der bliver arrangeret noget, og det synes vi lyder som en god ide. 


