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Referat bestyrelsesmøde d. 22/11 2019 

Deltagere:  

Bestyrelse: Jannick, Victor, Peter, Jesper og Keld  

Gæster: Milas 

Afbud: Bay 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

2. Kalender 

3. Næste bestyrelsesmøde 

4. Indgående post 

5. Økonomi 

6. Overnatning i lokalerne 

7. Sponsorater/støttemedlemskaber 

8. Fondssøgning 

9. Vaskemaskine 

10. Juniorværkstedet 

11. Faste alkoholtilladelser 

12. AoS juleturnering 

13. Krigslive 2020 

14. Evt. 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

2. Kalender 

 

23. november – Stormøde 

8. december – SFA møde 

31. Januar – bestyrelsesmøde  

2. februar - Generalforsamling 

 

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. 31. januar 2020. 

4. Indgående post 

Vi har fået en mail fra Ballerup bibliotek, der vil høre, om vi er interessede i at lave en workshop for 

børn m. skumsværd enten d. 18. januar, d. 8. februar eller d. 15. februar og i så fald hvad det vil 

koste. 

Hvis ideen er at vi skal lave våben med børnene, skal det koste materialerne, så det afhænger af 

antallet af deltagere. Victor skriver med biblioteket for at høre lidt mere, og spørger efterfølgende 

på Facebook om nogen har lyst til at arrangere det. 



Side 2 af 3 
 

5. Økonomi 

Der er ikke nogen ændring siden sidste gang. 

6. Overnatning i lokalerne 

Jannick har snakket med Tina fra kommunen, som har informeret os om at vi skal melde 

overnatning til kommunen en måned før, vagtselskabet 14 dage før og derudover melde det til 

brandvæsenet senest 24 timer før. 

Tidligere har vi fået at vide, at vi bare skulle snakke med brandvæsenet. Jesper tager kontakt til 

kommunen for at høre, hvor meget de skal vide en måned før (skal de fx kende antal?) 

7. Sponsorater/støttemedlemskaber 

Jannick har overvejet, om vi kan tage imod sponsorater fra virksomheder, der gerne vil støtte op 

om lokalt foreningsliv. Til gengæld kunne de så få reklame i form af et logo på hjemmesiden eller 

lignende. Som udgangspunkt tager vi gerne imod sponsorater, og har ikke noget imod at reklamere 

for firmaet som respons. Placeringen og omfanget af reklamen skal naturligvis svare til 

sponsoratets størrelse osv. 

8. Fondssøgning 

Mette har fundet en fond, som hun mener er relevant for os at søge. Pengene skulle bruges til at 

renovere vores udeområder. Man må altid gerne søge fonde om penge, men det er en god ide at 

høre kommunen inden vi bygger noget nyt udenfor. 

9. Vaskemaskine 

I vores gamle lokaler havde vi en vaskemaskine, vi kunne bruge til at vaske håndklæder, udstyr mm. 

Den blev ikke brugt særlig meget af praktiske årsager. Keld prøver at finde ud af, om vi kan sætte 

en vaskemaskine op på vores toiletter. 

10. Juniorværkstedet 

Bay vil gerne have at juniorværkstedet skal skifte navn og muligvis skal ligge på andre dage. Det er 

Bay selv, der står for det, så han må lægge værkstedet, når han har lyst, og han er også meget 

velkommen til at skifte navn på arrangementet. 

11. Faste alkohol tilladelser 

Det er blevet diskuteret i foreningen, om vi skal give mulighed for at vores medlemmer under 18 år 

kan aflevere en fast alkoholtilladelse frem for at skulle have en underskrift med hver gang, de gerne 

vil indtage alkohol i foreningssammenhæng. 

Argumentet for at indføre faste sedler er, at det kan være et irritationsmoment for forældre at 

skulle underskrive sedler til alle arrangementer, og at det er besværligt, hvis det bliver glemt, og 

medlemmer, der godt må drikke efterfølgende skal skaffe en underskrevet seddel fra deres 

forældre. 

Argumentet imod faste sedler, er at vi med midlertidige sedler er sikker på, at forældrene ved 

hvornår deres børn drikker alkohol i foreningen. Derudover kan det være nemmere at skulle ringe 

til forældrene i tilfælde af, at der skulle være behov for det fordi man er sikker på, at forældrene 

ved, at deres barn drikker.  
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Vi er rigtig glade for systemet hvor forældrene er klar over, at der bliver indtaget alkohol, så som 

udgangspunkt, skal man have en seddel med hver gang, man ønsker at indtage alkohol i lokalerne, 

hvis man er under 18 år. 

12. AoS juleturnering 

Mads Kjerumgaard vil gerne afholde en AoS turnering i lokalerne søndag d. 29. december, hvor der 

er deltagergebyr på 50 kroner for medlemmer og 100 kroner for ikke-medlemmer. De vil gerne 

have penge til frokost og aftensmad til arrangementet. 

Det lyder rigtig godt, at de vil afholde en turnering, og bestyrelsen bevilger 750 kroner til mad til 

arrangementet. 

13. Krigslive 2020 

Mette og Jonatan har meldt sig til at arrangere Krigslive 2020. De har sendt et dokument til 

bestyrelsen, som beskriver en del af deres tanker, og som indeholder et budget. Vi synes, det er 

rigtig fedt, at de vil stå for at arrangere det, og det bliver derfor dem, der er ansvarlige for Krigslive 

2020. 

Billetter  25*400 10.000 

Kørsel 2000 2000 

Materialer til workshop 5.000 8000 

Lyskæder (medregnet batterier) 1000 1.000 

Madbilletter 350*25 8.000 

Snacks mm. 875 1000 

Diverse 5000 5000 

Ialt  35000 

 

Der regnes hertil med en billetpris på 600 kr. pr. person. Dette giver en estimeret indtægt på 15000 

kroner med 25 deltagere. Bestyrelsen bevilger derudover yderligere 20.000 kroner til 

arrangementet, så styregruppen har de 35.000 kr., som de regner med at have brug for.  

14. Evt.  

 


