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Referat bestyrelsesmøde d. 04/09 2020 

Deltagere:  

Bestyrelse: Jannick, Victor, Peter, Jesper, Milas, Jonatan, Monty og Keld  

Gæster: Ingen 

Afbud: Ingen 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

2. Kalender 

3. Næste bestyrelsesmøde 

4. Indgående post 

5. Økonomi 

6. Status på forening 

7. Rollespilsdatoer 2021 

8. Låneting 

9. Oprydning og rengøring i lokalerne 

10. Overvågning i foreningen 

11. Diskussioner på Facebook 

12. SFA evaluering 

13. Egedal Rollespil evaluering 

14. Evt 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

2. Kalender 

19. september – DJR 

21. september – DJR 12+ 

 

Magisk mandag hver mandag. 

Juniorværksted hver anden tirsdag med tilmelding. 

Tabletop hver onsdag. 

3. Næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 5. oktober  kl. 19. 

4. Indgående post 

Vi er blevet kontaktet af Bifrost, der gerne vil afholde dialogmøde i vores lokaler mandag d. 16. 

november. Det lægger vi gerne lokaler til, og vi svarer derfor bekræftende på mailen. 

Derudover har der været en masse mails fra forældre, men ikke med noget, bestyrelsen behøver 

tage stilling til. 

5. Økonomi 

Økonomien ser  fin ud. Vores budgetter bliver nogenlunde overholdt. 
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6. Status på forening 

Foreningen er efterhånden ved at starte op for aktiviteter igen. Covid-19 kan ikke rigtig mærkes på 

vores medlemsantal. DJR er startet igen, og arrangørerne har fundet en måde at afholde det på, 

der følger retningslinjerne. DJR12+ er også startet igen. Tabletop er også begyndt at spille igen. Der 

er også en del D&D grupper, der spiller i foreningen. I det store hele går det godt. 

7. Rollespilsdatoer 2021 

Forårssæson: 

27. februar 

20. marts 

17. april 

22. maj 

 

SFA afholdes i uge 28. 

 

Efterårssæson: 

28. august 

18. september 

16. oktober 

20. november 

8. Låneting 

Vi har en udfordring med at vi har en masse ting, der forsvinder eller bliver ødelagt, og ikke 

repareret. Det er ikke sjældent, at medlemmer oplever at lede efter ting, de skal bruge, som er 

sporløst forsvundet. En af de store udfordringer er at vi ikke har et lånesystem udover at man bare 

tager i foreningen og henter det. Derudover er der rigtig mange, der har nøgler, så der er ikke 

nogen, der har ansvar for de enkelte rum eller lignende. 

I første omgang forsøger vi at skrive ud på Facebook og bede vores medlemmer om at aflevere de 

ting, de har lånt, som de ikke har fået afleveret. Derudover laves en fysisk seddel, hvor man skal 

skrive sig på, hvis man låner noget og igen når man afleverer det. 

 

De generelle låneregler er: 

- Rollespilsudstyr må gerne lånes – man skal bare skrive sig på sedlen. Til 

foreningsarrangementer behøver man ikke skrive sig på listen medmindre det er noget, man 

selv transporterer privat. 

- Essentielle ting må ikke lånes uden at spørge bestyrelsen 

o Bærbar 

o Projektor 

o Rengøringsting 

o Højtaleren 

o Telte 

- Praktiske ting skal generelt ligge i foreningen, men må gerne lånes en enkelt dag, hvis man slår 

det op på Facebook, så alle ved, det er væk. 

o Værktøj 

o Trailer 
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Thoning laver sedlen og sætter den op. Keld skriver på Facebook. 

 

9. Oprydning og rengøring i lokalerne 

Vi har store problemer med oprydning og rengøring i lokalerne. Der er en række udfordringer 

1) Pantdåser 

a. Fremover skal pant tømmes efter hver DJR. Pengene kan gå til aftensmad eller 

lignende. 

2) Generel oprydning 

a. Der må ikke ligge privat udstyr i foreningen, hvis ikke det er en del af et aktivt projekt 

eller det må lånes af alle foreningens medlemmer. Hvis udstyret til et projekt ikke kan 

være i de kasser, der er købt til formålet må det ikke opbevares i foreningen. Hvis 

udstyret må lånes af foreningens medlemmer, skal det fordeles i de rigtige kategorier i 

de forskellige rum. 

i. Hvis der ikke er nok plads, kan kontoret evt. udvides med ekstra lagerplads til 

projekter mm. 

b. Alle rydder op i foreningen, når de er her. 

i. Man må meget gerne være efter hinanden. 

ii. Der skal ryddes op hver dag, når man forlader lokalerne. Det gælder også, hvis 

man planlægger at komme tilbage dagen efter for at arbejde videre. 

c. Generel oprydning foregår også i forbindelse med udpakning af DJR. 

3) Rengøring 

a. Der indkøbes mere rengøringsudstyr og rengøringsmidler (lokaleudvalget er 

ansvarlige).  

b. Der skal gøres rent efter lørdagscafeer og lignende arrangementer. 

i. Socialudvalget står for lørdagscafeerne. Her skal vælges en gruppe mennesker 

(størrelsen afgøres af udvalget), der skal gøre rent dagen efter. Hvis ikke der er 

nok frivillige til rengøringen aflyses arrangementet.  

Vi laver en rengøringsdag, hvor der gøres grundigt rent i lokalerne. Herefter indføres der skofri zone 

i lokalerne. Vi indkøber skoreoler, som man kan stille skoene på. Man må godt tage indesko/sutsko 

med og bruge i lokalerne. Indesko må ikke opbevares i lokalerne.  

 

10. Overvågning i foreningen 

Ballerup E-sport har sat et overvågningskamera i entreen til vores fælles lokaler uden at have 

snakket med os om det. Vi bryder os ikke om at der bliver optaget. Jesper snakker med Ballerup E-

sport om at vi gerne ser, det bliver fjernet. 

11. Diskussioner på Facebook 

Vi har flere gange snakket om, at diskussioner på Facebook fungerer dårligt. For nylig håndterede 

bestyrelsen en hastesag igennem en diskussion på Facebook, og det fungerede generelt ikke særlig 

godt. Fremadrettet diskuterer vi ikke længere på Facebook, men forsøger at finde et tidspunkt, 

hvor vi kan mødes på Skype/Discord eller lignende. Hvis det ikke kan lykkes at finde et tidspunkt, 

hvor alle kan, forsøger vi at mødes flertallet, og briefe de resterende medlemmer efterfølgende på 

telefon. Hvis det ikke er muligt at få samlet en tilpas stor del af bestyrelsen, kan bestyrelsen 
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desværre ikke nå at tage stilling til forslaget, og svaret må derfor blive hvad der er præcedens 

for/det konservative svar.  

12. SFA evaluering 

Keld sender evalueringskabelonen til SFA styregruppen, og SFA styregruppen arrangerer en 

evaluering med seniordeltagerne. Baseret på det, evaluerer vi SFA til det næstkommende møde. 

13. Egedal rollespil evaluering 

Evalueringen rykkes til næste gang. Vi beder Jonas og Victor om at snakke sammen og forberede et 

oplæg til bestyrelsen om hvordan det gik. 

14. Evt 

a. Vi holder vores næste stormøde lørdag d. 7. november 2020. 

b.  Jesper vil ikke stå for stregsystemet læmgere. Han har lavet et system, man kan overtage i 

forhold til at stå for det hele. Jannick og Jonathan overtager ansvaret for stregsystemet. 


