
Indkaldelse til bestyrelsesmøde mandag d. 09/08/2021
Bestyrelsesmødet starter kl 19:00.
Deltagere: Jannick, Mette, Victor, Martin, Peter, Tobias Thoning, Monty,
Gæster: Tobias Frydensberg, Frederikke, Milas
1. Godkendelse af Dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Kalender
Nyt Bestyrelsesmøde lagt den 22. november.
Der er djr den 28. August
Magisk mandag 30 august
Fest den. 21 august aflyst
3. Planlægning af fremtidigt bestyrelsesmøde
Nyt Bestyrelsesmøde lagt den 22. november.
4. Indgående post
Vi har fået tillæg fra ballerup kommune som støtte til SFA- hytten.
5. Økonomi
Økonomien er stabil
6. Opfølgning af SFA
(beholde hytte)
SFA- Budget ikke gået over dog bliver der lige tjekket ekstra op på det.
Budget er godkendt.
7. Opfølgning af Krigslive
Krigslive-budget kommer til at gå lidt over budget, da der stadig mangler regninger.
Budget bliver ikke godkendt, fordi der manglede fakturaer samt, at der var nogen
omkostninger, som vi skal have gennemgået for at finde ud af, hvilket budget de hører til på.
Kasserer og arrangør mødes og retter fejl.
8. Mythodea
Hvor skal aldersgrænsen være til Mythodea. Der bliver holdt oplæg omkring at folk under 18
år selv skal finde deres værge. Aldersgruppen er minimum 16 år, men der skal findes værge.
Den der skal være værge må kun være værge for en. Ellers er ultimatummet at det bliver en
18 + tur. Styregruppen vælger selv hvad de gør.

- Skal mythodea være en foreningens tur?
Første gang foreningen var afsted var det en tur for private mennesker, med lån af
udstyr fra foreningen. Der bliver spurgt fra styregruppen omkring om Mythodea skal
have noget støtte fra foreningen. Der vil gerne bruges 10.000 til ting der kan betale
ting der skal være fælles. fx medaljoner eller faner. Tingene går derefter til
foreningen. Det går ikke til privatudstyr.
Bestyrelsen godkender.

9. Lokaleudvalg og frameldelse af udvalg.
Peter er den eneste i lokaleudvalgtet da Mette og Kevin er hoppet af uden at det er blevet
sagt. Tobias Thoning og Martin springer til. Fremover hvis folk springer fra et udvalg skal det
siges til bestyrelsen. Info kan ske ved at bare at skrive til et medlem af bestyrelsen.
10. Fondsøgning
Martin aftaler en aften hvor han får sin ven ud der vil undervise os i fondssøgning. Det bliver
måske en gang i september.
11. Tabletop



Tabletop vil gerne lave turneringer. Dog er der kommet nye regler angående bordstørrelse
der gør at de borde de spiller på ikke passer for at afholde turneringer. De vil gerne bede om
ekstra 10.000 kr.
Bestyrelsen godkender.
12. Opdatering af regelsystemer.
Monty vil gerne opdatere regelsystemet. Monty laver et oplæg når der er udarbejdet et
forslag til regelsystemet.
13. Kjoler
Martin vil gerne bede om 10.000-15,000 til 10 special kjoler.
Bestyrelsen godkender.
14. Evt

- Telte
- Der skal laves en gruppe til at finde telte. Victor, Tobias Frydensberg, Martin

og Jannick melder sig. Når gruppen har lavet et oplæg kommer det på et
bestyrelsesmøde.

- Arrangement regnskab
- Arrangørgruppen udvælger én person i arrangørgruppen, som er ansvarlig for

at holde budget over arrangementet. Dette betyder, at alle udgifter bliver
godkendt af arrangørgruppen, og at alle fakturaer derfor først går dertil til
godkendelse. Derefter bliver de leveret til kasseren på normal vis.
Når arrangementet er afholdt, er det herefter den ansvarlige persons ansvar
at lukke regnskabet og gennemgå det med kasseren efterfølgende. Den
ansvarlige er først fri af sit ansvar, når kasseren har godkendt regnskabet.
I tilfælde af løbende arrangementer som DJR, så skal dette være lukket og i
kassererens hænder inden jul.

- Rengørings dag


