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Referat bestyrelsesmøde d. 5/10 2020 

Deltagere:  

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

Gæster: Ingen 

Afbud: Monty 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

2. Kalender 

3. Næste bestyrelsesmøde 

4. Indgående post 

5. Økonomi 

6. Corona og vores aktiviteter 

7. SFA Evaluering 

8. Egedal Rollespil evaluering 

9. Rengøringsdag 10. oktober 

10. Evt 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

2. Kalender 

Rengøringsdag – 10. oktober 

DJR – 24. oktober 

Magisk Mandag 12+ - 26. oktober 

Bestyrelsesmøde – 2. november 

Stormøde – 7. november 

 

Magisk mandag hver mandag.  

Tabletop hver onsdag. 

3. Næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 2. november med mødestart kl. 19.  

4. Indgående post 

Der har ikke været nogen indgående post, som bestyrelsen skal tage stilling til. 

5. Økonomi 

Økonomien ser fin ud. 

6. Corona og vores aktiviteter 

Foreningen følger naturligvis regeringens og kommunents retningslinjer. Hvis der opdfordres til at 

unødvendige/sociale aktiviteter aflyses, aflyser vi derfor alle vores arrangementer. 

På nuværende tidspunkt er der et maksimalt antal deltagere på 50 mennesker til arrangementer, 

og at unødvendige aktiviteter aflyses, og det har derfor ikke været muligt at afholde arrangement i 
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september. De nuværende regler gælder indtil videre kun til d. 18. oktober, og vi regner derfor med 

at afholde vores spilgang i oktober. Denne beslutning antager dog at reglerne ikke forlænges, og at 

vi derfor gerne må afholde aktiviteter og forsamlingsforbuddet hæves til 100 mennesker. 

Der afholdes heller ikke større sociale aktiviteter for seniorer i foreningen i samme periode af 

samme grund. De nuværende retningslinjer påbyder ikke at, at der ikke må afholdes 

brætspilsaftener og tabletop med få medlemmer, så det må man for nuværende gerne fortsat 

afholde.  

7. SFA evaluering 

Hovedpointer fra SFA evaluering til bestyrelsen 

Reklame 

- Facebookreklamer fungerer rigtig godt 

o Også et stort arbejde. Kræver tid at lave gode opslag, som får opmærksomhed. 

- I fremtiden kan det overvejes at skrive til klubber/biblioteker mm. og høre, om vi må reklamere 

og så sende reklamen med posten, så det rent faktisk når frem. 

- Styregruppen anbefaler at bestyrelsen fremadrettet øremærker penge til reklamer for SFA 

Corona 

- Et færdigt SFA arrangement blev droppet 2 måneder før SFA blev afholdt pga. Corona. 

o Der skulle laves et helt nyt scenarie 

o Der var mange udfordringer med skriftende retningslinjer og regler, som krævede en 

masse løbende ændringer 

- Det kræver en masse ekstraarbejde som arrangør. 

- Afvaskning af udstyr med vand og sæbe efter hver dag fungerede godt. 

Generelt 

- Det er en god ide at starte i god tid. Denne styregruppe startede i november 2019. 

- Uddelegering af opgaver fungerer godt. 

o Frivillige på hold var ansvarlige for eget udstyr + fane og småting til holdene. 

o Det fungerede godt. 

- NPC’erne var underlagt en streng plan, hvor de ikke selv havde så meget indflydelse 

o Det er ikke sjovt for alle at være statist 

o Det gav en følelse af mindre ansvar for de frivillige fordi de ikke selv havde været med 

til at lave dem. 

o Det er nok en god ide at lade de frivillige selv have medbestemmelse så de nemmere 

kan se sig selv i det. 

o Det er en god ide med en tovholder eller to på NPC’erne (også ude i skoven). 

- Det er en rigtig  god ide med at uddelegere ansvar med navn på de ansvarlige 

o Hvis der bliver givet beskeder som ”Vi har behov for det her”, falder det ofte til jorden 

medmindre der bliver valgt en ansvarlig. 

- Tilmeldingen var oppe i slutningen af februar. 

o Generelt jo tættere på 1. januar, jo bedre. 

o Information fra styregruppen kan altid komme senere. 

- Hvis man laver en tidsplan er det en god ide at den er løs. 

o Det fungerer også bedre med et lige antal hold. 
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- Oprydningen i år tog meget lang tid 

o Det er en rigtig god ide at forberede en plan for hvordan oprydningen skal foregå. 

o Det skal nok overvejes at leje en kassetrailer eller lignende til næste år. 

- Det er også en god ide at vælge 1-2 ”lejransvarlige”, der sørger for at hytten + udeareal holdes 

rent i løbet af ugen. 

- Planlæg en dato for evaluering med alle de frivillige på forhånd, så man er sikker på, det bliver 

afholdt. Det kunne eksempelvis afholdes inden sommerfesten. 

- Fremadrettet skal bestyrelsen spørges inden der reklameres for private firmaer til vores 

arrangementer. 

 

8. Egedal rollespil evaluering 

Overordnet gik arrangementet rigtig godt. De frivillige var glade, der var ro på. Det var et lækkert 

spilområde med gode faciliteter. Der var cirka 65 børn, der næsten alle sammen var 

førstegangsrollspillere. Vi er også efterfølgende blevet kontaktet af forældre med glade børn, der 

gerne ville prøve at være med til vores almindelige rollespil. 

Vi vil gerne afholde det igen, hvis det er. Næste år kunne det være en ide med et mindre 

deltagergebyr (fx 50 kroner) for at forhindre, at folk tilmelder sig og efterfølgende ikke dukker op. 

Næste år kan det også give mening at tage bestyrelsen ind over så den har et bedre overblik over 

hvad der skal ske, og kan hjælpe med kommunikation med kommunen. 

9. Rengøringsdag 10. oktober 

Bestyrelsen tog en tur i lokalerne og noterede sig en række ting, der skal gøres. Keld ser på indkøb 

og  viser det til bestyrelsen. Keld og Jesper tager ud og køber det. 

10. Evt 

a. Foreningen deltog til Mini-Krigslive. Det var en rigtig hyggelig tur for deltagerne. Der var 

ikke så mange deltagere, men det var fedt for dem, der var afsted. Der blev lagt et 

arrangement på Facebook, men der var ikke nogen, der stod for arrangementet som sådan. 

Det er rigtig vigtigt, at vi ikke laver foreningsarrangementer uden nogen ansvarlige 

fremadrettet. 

b. Vi skal have skrevet ud omkring styregrupper til SFA og Krigslive. 


