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Referat bestyrelsesmøde d. 31/01 2020 

Deltagere:  

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

Gæster: 

Afbud: 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

2. Kalender 

3. Næste bestyrelsesmøde 

4. Indgående post 

5. Udsmykning af fælles lokaler, posters, flyers, billeder mm. 

6. Helt ude i skoven (Bifrost) 

7. Årsregnskab 2019 

8. SFA 2020 deltagerpris 

9. Budget 2020 

10. Evt. 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

2. Kalender 

 

1. februar – Krigslive workshop 

2. februar - Generalforsamling 

8. februar – ”Lær at sy kjoler”-workshop 

10. februar – DJR infomøde 

22. februar – DJR 

24. februar – DJR 12+ 

29. februar - Julefrokost 

 

Der afholdes desuden læderværksted 2 gange om måneden. 

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

 

3. Næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde planlægges  af den nye bestyrelse. 

4. Indgående post 

Vi har fået mail fra Bifrost, der gerne vil have at vi indberetter DUF til dem. 

Der er kommet mail fra Ballerup kommune omkring tilmelding til Ballerups sommerferieaktiviteter. 

Begge disse mails overlades til den nye bestyrelse. 

5. Udsmykning af fælles lokaler, posters, flyers, billeder mm. 
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Jannick spørger til at vi udsmykker de lokaler, vi deler med E-sport og hænger nogle 

billeder/posters/stickers op på samme måde som E-sport har gjort det. Det kunne også være fedt 

at gøre opmærksom på os selv ved indgangen til lokalerne og på postkassen. Jannick arbejder på 

det.  

6. Helt ude i skoven (Bifrost) 

Vi har fået mail fra Bifrost, der tilbyder et kursus, hvor de vil undervise os i hvordan man bedre kan 

bruge naturviden og skoven til sit rollespil – et koncept de kalder skovvogterkursus. Det ville 

umiddelbart give bedst mening for os, hvis vi fik formidlet noget viden i form af et foredrag en 

aften, hvor vi alligevel er i lokalerne. Et muligt tidspunkt kunne være til et DJR infomøde. Victor 

tager fat i arrangørerne.   

7. Årsregnskab 2019 

Keld fremlagde årsregnskabet. Bestyrelsen godkendte det. 

”Vi har en stærk økonomi. Vi skal holde øje med Brexit.” – Keld 

8. SFA deltagerpris 

Ligesom de forrige år er SFA forbeholdt medlemmer af foreningen, og deltagerprisen forbliver 250 

kroner. 

9. Budget 2020 

Vi har sandsynligvis omkring 200.000 kroner alt i alt fra kontingent, egenbetaling fra medlemmer 

samt aktivitetsstøtte. Bestyrelsen har lagt et forslag til et budget, som viderebringes til den nye 

bestyrelse. Tanken er at arbejdsgangen er, at de udvalg der bliver valgt til generalforsamlingen 

fortæller bestyrelsen hvor mange penge, de gerne vil have samt hvorfor, og så sammenligner den 

nye bestyrelse anmodningen med budgettet, og fastlægger et endeligt budget for 2020. 

10. Evt.  

 


