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Referat bestyrelsesmøde d. 25/1 2021 

Deltagere:  

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

Gæster:  

Afbud:  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

2. Kalender 

3. Næste bestyrelsesmøde 

4. Indgående post 

5. Økonomi 

6. Generalforsamling 

7. Hytte til SFA 

8. DJR 

9. Evt. 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

2. Kalender 

Generalforsamlingen afholdes digitalt d. 7. februar. 

Alt andet er aflyst indtil d. 7. februar som følge af regeringens nyeste coronatiltag. 

3. Næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde planlægges af den nye bestyrelse, der vælges til generalforsamlingen. 

4. Indgående post 

Der har været nogle nyhedsbreve fra kommunen, men ellers har der ikke været relevant indgående 

post. 

5. Økonomi 

Keld præsenterede årsregnskabet og regnskabsaflæggelsen for bestyrelsen. Der var en 

spørgerunde, hvor bestyrelsens medlemmer kunne spørge ind til begge ting hvorefter bestyrelsen 

godkendte begge ting. 

6. Generalforsamling 

Vi afholder generalforsamling søndag d. 7. Planen er, at vi afholder det digitalt på Zoom, hvis vi kan 

få lov til at låne Bifrosts login. Afstemninger bliver afholdt med a-doodle, som kan anonymisere 

afstemninger. Keld forbereder nogle slides med dagsorden, og kontakter Bifrost. 

7. Hytte til SFA 

SFA styregruppen 2021 vil gerne rykke SFA til rollespilshytten i stedet for at holde det i blokhytten, 

som vi plejer. Det er en større hytte med bedre bad- og toiletfaciliteter til både børn og voksne, og 

et bedre køkken. Derudover er der en fast borg med mure. Den er dyrere end blokhytten, men ikke 
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så meget dyrere, at budgettet til SFA ikke kan dække det. 

Den primære udfordring ved hytten er at den ikke ligger i Ballerup kommune – det gør hele skoven, 

der spilles i til gengæld. Styregruppen tager kontakt til Ballerup kommune og hører, om det er et 

problem i forhold til vores deltagelse i Ballerup sommerferieaktiviteter.  

8. DJR 

Det er meget usandsynligt, at der kan afholdes DJR i februar. Vi håber på at kunne afholde rollespil, 

når restriktionerne bliver løftet lidt. Jannick og Victor vil gerne trække sig fra styregruppen, og den 

nuværende styregruppe holder et sidste møde og melder selv ud, hvis de mangler flere hænder til 

den nye sæson. 

Den nye styregruppe bliver ansvarlig for at tænke coronasikre scenarier, hvor rollespillet også kan 

afholdes hvis forsamlingsforbuddet er eksempel 50 eller 25 afhængig af på hvilke betingelser, de 

når frem til, det kan gøres forsvarligt og i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens 

retningslinjer. 

9. Evt. 

- Krigslive styregruppen består indtil videre af Jonatan, men vi mangler nogle flere hænder, så 

Jonatan ikke skal stå alene med så stor en opgave. 

- Bay, Victor og Jannick står for at være hovedarrangører på en foreningstur til Mythodea i 2021. 


