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Referat bestyrelsesmøde d. 2/11 2020 

Deltagere:  

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

Gæster: Oliver, Marco. 

Afbud: Jonatan 

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 

Alle aktiviteter med mere end 10 deltagere er aflyst pga. de nye coronarestriktioner. Der er stadig 

aktivitet i mindre grupper. 

 

Magisk mandag hver mandag.  

Tabletop hver onsdag. 

3. Næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 7. december med mødestart kl. 19. 

4. Indgående post 

Der er kommet nyhedsbreve fra Ballerup kommune med vejledning til hvordan de nye restriktioner 

bedst overholdes. 

5. Økonomi 

Økonomien ser fin ud. 

6. Stormøde 

På grund af de nye coronaanbefalinger har vi været nødt til at aflyse vores stormøde d. 7. 

november. Vi forsøger igen søndag d. 3. januar kl. 13:30-17:00. Jesper laver et nyt event på 

Facebook. 

7. Mere belysning i foreningen 
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Der mangler lys i foreningens stue og til dels også i kontoret. Keld og Milas ser på det og får mandat 

fra bestyrelsen til evt. at bestille en elektriker, hvis det bliver nødvendigt. 

8. Bifrost 

Bifrost har inviteret til generelforsamling. Her skal der bl.a. snakkes om et fælles 

medlemssystem/onlinebetalingssystem, som kunne være rigtig interessant. Jesper, Keld og Victor 

regner med at deltage til generalforsamlingen, men da vi har 4 pladser forsøger vi at finde en 4. 

person, der også gerne vil deltage. Keld køber billetter. 

9. Corona fremadrettet 

På nuværende tidspunkt er forsamlingsforbuddet på 10 mennesker, og regeringen har anbefalet at 

man begrænser sin sociale omgangskreds. Denne opfordring anbefaler bestyrelsen også sine 

medlemmer at følge. 

Da vi ikke ved hvor lang tid disse restriktioner strækker sig, er vi dog også nødt til at forberede en 

løsning, der ikke involverer at aflyse alle vores aktiviteter. Man må derfor gerne overveje, om der er 

arrangementer, vi kan holde for færre medlemmer eller måder hvorpå, vi kan afholde DJR med et 

forsamlingsforbud på fx 50 eller 100 mennesker. 

10. Evt 

a. Oliver er i dialog med Gladsaxe kommune omkring at afholde rollespil i Værebroparken i 

løbet af 2021 når corona forhåbentlig er aftaget. Formatet er endnu ikke fastlagt, men de 

tilbyder overnatning og mad i forbindelse med arrangementet, hvis det strækker sig over 

flere dage. De har udtrykt interesse både for et engangsarrangement og et gentagende 

arrangement ligesom vores månedlige DJR kampagne. 

Vi er som udgangspunkt meget interessede i at afholde et arrangement, men det er vigtigt 

for os at få defineret formatet, så vi kan snakke mere specifikt  og få nedsat en styregruppe. 

Oliver fastholder kontakten og forsøger at få opsat et møde eller lignende, så vi kan snakke 

mere specifikt med dem. 

b.  


