
Tilstede: Jannick, Mette, Victor, Jonatan, Peter, Monty, Thoning, Ida, Milas, Miguel,
Malte, Martin, Rosa
Referent: Mette Wolfhagen

1. Godkendelse af Dagsorden
Den er godkendt.

2. Kalender
DJR 22 maj forhåbentligt. Ellers skal vi have flyttet et 12+ da det ligger på en
helligdag. 12+ bliver flyttet til den 31 maj.

3. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde der er blevet planlagt bliver den 9 august. Dette medfører at
der ikke er bestyrelsesmøde i hele juli måned.

4. Indgående post
Mette har sendt børneattester afsted. Ellers ikke noget særligt. DUF ansøgningen er
sendt. Guidelines fra kommunen og staten modtages og der bliver skrevet frem og
tilbage angående spørgsmål.

5. Økonomi
Økonomien er god, der står på kontoen 425.526,14 kr.

6. Warhammer Arrangement
Vil gerne starte battleraids ballerup. Vil gerne have nye kræfter. Miguel præsenter
budget for Battleraids. Miguel anbefaler vi bruger billeto i forhold til betaling. Der er
stor opbakning for bestyrelsen som gerne vil give en underskudsgaranti på 19000.

7. Monster Kostume
Martin vil gerne købe 2.5 monster kostume. Den 0.5 vil gøre at man kan blande
monstrene. Minotaur, kyklop, trold er indtil videre planlagt. Martin spørg om cirka
60000 kr. Martin går videre og finder evt et godt tilbud.

8. Krigslive Budget
Afventer om de bliver 15 eller 25. budget bliver lagt omkring de 25000. Ringhætter til
alle, spyd, lårpanser og rustninger til pigerne der passer dem som udgifter.



nye frivillige der næsten bliver 15. Skal de med til krigslive? Der bliver diskuteret
omkring at der skal underskrift fra forældre og der er ingen alkohol for dem. Vi
tilbyder dem der er under 15 til SFA med til krigslive.

9. Genåbning af lokaler.
Der må åbnes for noget i lokalerne. 12+, Mette DND, og ellers planlægning af
børnearrangementer. Den næste step er den 6. maj.

10. Evt.

11. Tilmedling til DJR
Tilmeldingen til DJR går gennem Mette som tjekker af og laver liste. Der må være
100 til næste gang.

12. Døren
Tilbud for døren vil blive maks 7500 for både installation og program. Der skal
snakkes med Esport og kommunen angående om tilladelse.

13. Ironfortress
Martin har sørget for at foreningen har fået rabat til iron fortress. Mette og Martin for
login.


