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Referat bestyrelsesmøde d. 11/10 2019 

Deltagere:  

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

Gæster: Milas 

Afbud:  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

2. Kalender 

3. Næste bestyrelsesmøde 

4. Indgående post 

5. Økonomi 

6. Opfølgning på monsterdragt 

7. Ordensreglement på tur 

8. Opsamling på zombieløbet 

9. Opsamling på foreningernes dag 

10. Brug af værksteder (oprydning) 

11. Stregsystem 

12. Krigslive 

13. Julefrokost 

14. Evt. 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

2. Kalender 

 

25. oktober – Måløv Halloween 

26. oktober – DJR 

28. oktober – Magisk Mandag 12+ 

16. november – DJR 

18. november – Magisk Mandag 12+ 

22. november - Bestyrelsesmøde 

 

Der afholdes desuden læderværksted hver mandag. 

Derudover Age of Sigmar hver onsdag og magisk mandag hver mandag. 

 

3. Næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes fredag d. 22 november med start kl. 19. 

4. Indgående post 

Der har ikke været nogen relevant indgående post. 

5. Økonomi 

Der er ikke nogen ændring siden sidste gang. 
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6. Opfølgning på monsterdragt 

Der er ikke sket noget siden sidst. Jesper er stadig på opgaven. 

7. Ordensreglement på tur 

Bay har skrevet et  forslag til en ordensreglement, der kan bruges på ture. Keld skriver dokumentet 

færdigt, og Bay printer det ud.  

8. Opsamling på zombieløbet 

Zombieløbet var fedt! Det var en rigtig god oplevelse for deltagerne at være med. Som 

udgangspunkt har vi ikke lyst til at levere gratis arbejdskraft til arrangementer med kommercielle 

formål. Vi vurderer hvert år, om den betaling, foreningen modtager for at deltage til arrangementet 

er tilsvarende de kræfter, vi lægger i det, og vi skal have klare rammer for hvad vi får for det. 

9. Opsamling på foreningernes uge 

Det var ikke en succes for os at deltage til foreningerns uge i år. Vi stod sammen med senioridræt, 

seniorlatin, ældresagen mm., så der var ikke nogen fra vores målgruppe, som kom forbi. Peter laver 

et kort dokument, som kan sendes til Ballerup Kommune og/eller biblioteket som evaluering. 

Næste år vil vi gerne have en mere relevant position og dag. Vi vil gerne stå sammen med 

spejderne, fodboldklubben, svømmeklubben mm. 

10. Brug af værksteder (oprydning) 

Lige nu er status, at der er ret rodet i lokalerne. Rod avler mere rod, og vi kunne derfor rigtig godt 

tænke os, at vi får gjort grundigt rent, så vi har et status quo, hvor der er pænt i lokalerne. 

Efterfølgende vil vi minde alle foreningens medlemmer om, at vi til stormødet blev enige om, at vi 

ville hjælpe hinanden med at holde lokalerne rent. Der skal desuden laves lister på de forskellige 

værksteder, hvor man skriver under på, at man forlader lokalerne i rengjort tilstand med dato. Der 

skal gøres rent hver gang man forlader lokalerne. 

Hvis ikke dette virker fremadrettet, føler bestyrelsen sig tvunget til at lave mere firkantede regler 

(fx aflåse lokaler), men det ville være sjovest, hvis det ikke var nødvendigt. 

11. Stregsystem 

Vi har ikke længere noget stregsystem i foreningen. Jesper vil gerne stå for at lave et nyt 

stregsystem for foreningen. Keld og Jesper snakker lige sammen om hvordan, vi gør det i forhold til 

økonomi mm. 

12. Krigslive 

Hvis vi skal til krigslive næste år, vil vi gerne have, at nogen står for det. Keld skriver ud på Facebook 

for at høre, om der er nogen, der er interesserede i at stå for det. Hvis man gerne vil vide mere om, 

hvad det vil sige at stå for krigslive 

13. Julefrokost 

Hvis vi skal holde julefrokost i år, vil vi gerne have, at nogen står for det. Keld skriver ud på 

Facebook for at høre, om der er nogen, der er interesserede i at stå for det. 

14. Evt.  


