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Referat bestyrelsesmøde d. 13/8 2019 

Deltagere:  

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

Gæster: Martin Lind og Mike Melchiorsen, Milas kom ca. kl. 20. 

Afbud:  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

2. Kalender 

3. Næste bestyrelsesmøde 

4. Indgående post 

5. Økonomi 

6. Foreningernes Uge på Ballerup Bibliotek 

7. Krigslive Evaluering 

8. Sommerfest 

9. Status på udvalg/grupper 

10. Lån af monsterdragt 

11. Evt. 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

2. Kalender 

 

24. august – DJR 

26. august – DJR 12+ 

10. september - Bestyrelsesmøde 

 

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

 

3. Næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 10. september fra 19-22 med spisning 18:30. 

4. Indgående post 

Vi har fået mail omkrings foreningens uge i Ballerup. Vi behandler det som et separat punkt. 

Derudover har vi fået en del opdateringer om ting, der sker i Ballerup. 

5. Økonomi 

Vi har brugt rigtig mange penge i år. Både Krigslive og SFA er gået over budget. Keld anbefaler, at vi 

holder lidt igen med at bevilge for mange penge resten af året og at vi laver et budget til næste år. 

6. Foreningernes uge på Ballerup bibliotek 

Ballerup bibliotek har droppet foreningernes dag og erstattet det med foreningernes uge. Det 

foregår mandag d. 23. september til fredag d. 27. september 16:30-17:30. Vi har mulighed for at 

tilmelde os med et koncept en dag i dette tidsrum inden 9. september og tilmelde os gennem mail. 
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Vores umiddelbare tanke er at der kan laves noget show med nogle warhammerfigurer, lidt 

læderværksted, lidt slåskamp, nogle Youtubevideoer, nogle flyers, en plakat mm. 

Vi skriver ud på Facebook og hører, om nogle vil stå for det og ellers arrangerer en fra bestyrelsen 

det. 

7. Krigslive evaluering 

Krigslive arrangørerne har udarbejdet et evalueringsdokument, som bestyrelsen har læst. Her har 

de evalueret på måden, de har arrangeret scenariet både i forhold til selve turen men også til 

forberedelser og opgaver mm., som kan gives videre til næste års arrangører. 

Keld laver en dropbox til info@dragonfactory.dk, hvor dokumenter kan gemmes og overleveres til 

fremtidige styregrupper. 

De kunne godt tænke sig, at vi udarbejdede et ordensreglement for når Dragonfactory generelt 

afholder eller deltager til arrangementer. Der skal der bl.a. stå hvordan vi håndterer situationer, 

hvor folk er meget vrede på hinanden eller hvis aftaler ikke bliver holdt. 

Bay laver et udkast og så snakker vi om det til næste møde og så snakker vi om det der. 

8. Sommerfest 

Katja og Heiberg har trukket sig fra at stå for sommerfesten, så lige nu ligner det ikke, at der bliver 

afholdt sommerfest i år. Vi skriver ud i samme opslag og hører, om nogen har lyst til at stå for det. 

Hvis der ikke er nogen, der melder sig, bliver der ikke afholdt sommerfest i år. 

9. Status på udvalg/grupper 

Vi kunne godt tænke os at få opdateringer fra vores udvalg, som er ved at starte op. I det her 

tilfælde er der tale om SoMegruppen og mentorgruppen. 

10. Lån af monsterdragt 

Bay spørger om de må låne monsterdragten til zombieløbet, hvor det kun er Dragonfactory 

medlemmer, der kommer til at bruge den. Lige nu er dragten i stykker, så den kan desværre ikke 

bruges. Hvis den bliver repareret inden, er der ikke noget i vejen for at den må lånes til det. 

Jesper snakker med Anders Lerche om dragten. 

11. Esport 

E-sport holder lan 31. august og igen 6-8 september. 

Sidst de holdte lan, var der popcorn og ost tilbage, som ikke var blevet ryddet op efter de var  

færdige. Vi har også flere gange observeret, at dørene fra køkkenet og toilettet udaftil har været 

efterladt åbne efter de har været aktive i lokalerne. Der er også flere gange blevet sat alarm på 

mens vi er i huset. Vi kunne godt tænke os, at vi lige tjekkede, om hinanden var her inden vi låste 

lokalerne og bliver bedre til at rydde op og aflåse fællesarealer. 

Jesper snakker med Thomas fra E-sport om de her ting. 

En helt anden ting er at alle E-sport medlemmer har fået nøgler til vores lokaler af kommunen, 

hvilket ikke har været vores aftale med kommunen. Keld ringer til Michael og tager sagen herfra. 

12. Evt. 

mailto:info@dragonfactory.dk

