Referat bestyrelsesmøde d. 13/8 2019
Deltagere:
Bestyrelse: Morten Bay, Jannick, Victor, Peter, Jesper og Keld
Gæster:
Afbud:
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Godkendelse af referat
Kalender
Næste bestyrelsesmøde
Indgående post
Økonomi
Foreningernes Uge på Ballerup Bibliotek
Ordensreglement på ture
SFA 2020
Lån af dragt til Halloween
Fondsøgning til projekter
Udannelse af egne frivillige
Ny foreningsstruktur
Evt.

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
2. Kalender
21. september – DJR
22. september – zombieløb
23. september – DJR 12+
27. september – Foreningernes uge på Ballerup Bibliotek
11. oktober - Bestyrelsesmøde
Der afholdes desuden læderværksted hver mandag fra d. 7. oktober igen.
Derudover Age of Sigmar hver onsdag og magisk mandag hver mandag.
3. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes fredag d. 11. oktober 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.
6. Foreningernes uge på Ballerup bibliotek
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Vi skal have lavet nogle flyers, som kan deles ud til foreningernes dag. Keld får lavet en flyer inden
foreningens uge. Peter får 100 kroner til snacks og sodavand til de frivillige.
7. Ordensreglement på ture
Bay har ikke kunnet finde nogen skabeloner til ordensreglementer, men han ser på at få det lavet til
næste bestyrelsesmøde.
8. SFA 2020
Jannick, Frederik Lord og Morten Bay vil gerne stå for SFA. Det lyder godt. De er derfor valgt til
styregruppe. Vi glæder os til at se, hvad de finder på.
9. Lån af dragt til Halloween
Victor vil gerne låne monsterdragten til Halloween. Den er stadig i stykker, men de regner med at
finde en løsning, så de kan sætte armen fast på personen, der bruger den. De passer på og regner
ikke med, at den tager yderligere skade, da der ikke skal slås eller lignende.
Vi vil gerne have, at der er en liste over de ting, der gik i stykker efter første brug, men så får de lov
til at låne den.
10. Fondsøgning til projekter
Føres ikke til referat.
11. Uddannelse af egne frivillige
Føres ikke til referat.
12. Ny foreningsstruktur
Jesper og Keld har forberedt et udkast til en ny foreningsstruktur, hvor en række udvalg bliver valgt
af generalforsamlingen til at stå for forskellige dele af foreningen. De får så en række penge, som
de kan bruge, som de vurderer de bliver brugt bedst. Bestyrelsens primære opgave bliver herfra at
holde styr på udvalgene og bevilge budgettet. Jesper og Keld har lavet en beskrivelse, som
bestyrelens medlemmer har set.
Bestyrelsen er som udgangspunkt positive overfor forslaget. Jesper og Keld finskriver forslaget og
tager et endeligt udkast med til et senere møde.
13. Evt.
a. Vi afholder et stormøde lørdag d. 23. november, hvor vi følger op på det sidste stormøde
og snakker om den nye foreningsstruktur.
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