
Bestyrelses møde d.25-03-2021
Tilstede: Jannick, Klifforth, Mette; Monty, Victor, Peter, Jonathan, Ida, Katja Keld

1. Godkendelse af Dagsorden

2. Kalender

3. Næste bestyrelsesmøde

4. Indgående post

5. Økonomi

6. Larp Market

7. Medlemssystem

8. Social Udvalg

9. Evaluering af 12+ arrangørernes arrangement

10. Warhammer Turnering

11. Evt.

12. DND 12+ Mette´s punkt

13 DJR Montys punkt

14 Corona restriktioner Kliff´s punkt

15 Medlemskort

1. Godkendt

2. Kalender:

Søndag d. 28-03-2021 er der arrangement for nye frivillige på skovvejens skole vest.
Hvor Mette og et par andre prøver at give nye frivillige et billede af foreningen.

DJR Spilgang d. 17-04-2021

12+ arrangement d. 19-04-2021

3. Næste møde 26-04-2021, 17-05-21 og 21-06-2021

4. Vi har fået en henvendelse om der er rollespil og om der er noget DND for unge,
Victor har svaret.

5.  Mette er stadig igang med at overtage kontoen efter Keld. Jannic har fået adgang,
men Mette mangler stadig.

Ingen har henvendt sig ang. budget, så det tager vi som medlemmerne har godkendt
det.

6. Mette er igang med at få lavet en Rabatordning med Larp market, de vender tilbage
med et oplæg.

7. Keld Kommer med et fin oplæg i hvordan vi kan integrerer Bifrost´s medlemssystem.
Keld går videre med opgaven om hvordan det kan gøres og vender tilbage til næste
møde.



8. Der kom et oplæg fra Thorning og Rosa på hvordan der holdes arrangementer i
lokalerne.

Folk synes det er en go ide med nogle retningslinjer.

Der tilføjes dog at der skal være en offentlig kalender fx. google kalender og at der SKAL
være en men gerne to ansvarlige personer for aften.

Efter et arrangement som fx. en fest, skal være ryddet op dagen efter kl 11.00 så
lokalerne stadig kan bruges af andre medlemmer.

Der skal præciseres at dette gælder bookning af størrer arrangementer.

9. Det gik godt, børnene var glade og vi opfordre til at gøre det mere.

De unge og de frivillige var glad for området.

10. Miguel vil gerne holde turnering i Baghuset i uge 42 d 16 og 17-10-2021. vi syntes
det er en mega go ide og afventer budget.

12. Mette Starter en online DND gruppe med nogle fra 12+ mere af det.

13.  DJR bliver afholdt inden for de nuværende retningslinjer.

14. D. 21-05-2021 ser vi at foreningen åbner op så vi kan bruge den igen.

Fra dags dato kan vi være 50 personer til udendørs arrangementer.

15.  Kliff tjekker op på medlemskort´s priser til næste møde.


