
Indkaldelse til bestyrelsesmøde fredag d. 26/11/2021

Følgende tilstede: Victor, Jannick, Tobias Thoning, Monty, Mette, Klifforth, Peter
Gæster: Emil Heiberg, Milas, Tobias Frydensberg

Bestyrelsesmødet starter kl 17:30.
Punkter til bestyrelsesmøde 26/11

1. Godkendelse af Dagsorden
a. Dagsorden godkendt.

2. Kalender
a. Der er krigslive workshop den 28/11.

3. Næste bestyrelsesmøde
a. Bestyrelsesmøde i januar bliver rykket til den 24 pga. kasserer ikke ville

kunne være til stede.

4. Indgående post
a. DUF åbner for en ny COVID-fond.

5. Økonomi
a. Økonomien ser godt ud, DJR-budget er dog gået over budget med 2000 kr

cirka.

6. DJR datoer 2022
a. Februar 19 2022
b. Marts 19 2022
c. April 23 2022
d. Maj 14 2022
e. August 20 2022
f. September 24 2022
g. Oktober 22 2022
h. November 19 2022

7. Generalforsamling
a. Generalforsamlingen bliver lagt 13 februar 2022 og starter klokken 13.

8. DnD figurer
a. Emil Heiberg kommer med oplæg omkring dnd-figurer der fungere ved

magneter. Herfra kan man skifte hovedet, kroppen og udstyret samt race.
Emil køber figurerne.

9. Rollespils-hytten
a. Rollespils-hytten vil fremover altid være booket til os i weekenden i uge 27 og

hele 28. Vi får den 16000 fast fremover. Der skal betales 18000 i starten af
året og efter sceneriet for vi de 2000 tilbage.



10. Ekstern opbevaring
a. Foreningen svømmer i ting. Der blevet søgt på ethvert udlejning, dog meget

dyrt. Klifforth har et tilbud på 4500-6000. Victor, Jannick og Klifforth skal til
møde med kommunen og vil også spørge om der er nogle muligheder der.
Jannick undersøger om vi kan få støtte til laget. Maks prisen er 25000 om
året. Hvis vi får tilbudt noget gratis vi kan komme og gå som vi vil tager vi det.

11. Ændring af regelsystem
a. Monty, Tobias Thoning og Jonas har lavet nyt regelsystem. Der bliver lavet et

nyt møde med alle medlemmer som kan komme med tilføjelser eller rettelser
til det nye regelsystem. Det er åben for alle medlemmer.

12. 12+
a. Jonatan oplæg:

1. Hver anden måned vil der ligge et 12+ scenarie der foregår ude i skoven
på en weekendsdag. Scenarierne vil have en kampagneform og skal tilbyde
12+’erne en mere diversificeret oplevelse ude i skoven.
12+ har haft et problem med at skaffe frivillige til 12+ scenarierne, da vi har et
højere antal 12+’ere bør vi også se flere frivillige til 12+. Ved at holde det en
weekends-dag kan flere af de erfarne frivillige der har jobs, deltage til 12+.
12+ har lige nu omkring 18-20 børn pr. spilgang, hvilket er fantastisk ift. 12+
for 4-5 år siden, dog tror jeg at med; tag en ven med initiativet kan dette tal
fast ligge over 20 børn, grænsende til 25. 25 børn til 12+ scenarier vil være
mit mål ved årets udgang.

2. Magisk mandag skal fortsat blive holdt hver mandag efter vi har holdt
DJR.

3. Ud over Magisk mandag, skal der på hjemmesiden være et afsnit der
udelukkende handler om 12+ og skal navngives som vores 12+ kampagne.

4. 12+ Får øget sit budget til 10.000 Kr., pengene skal gå til at specialisere
12+ oplevelsen for eksempel til at lave tematiserede kampagner (Korstog,
renæssance osv.).

5. Mange nuværende frivillige har fået deres start i rollespil efter
12’årsalderen og dette kan tiltrække nye børn der ikke gider at spille med de
helt unge børn.

6. Dette løser også et problem der er kommet med at vi deler lokaler i
e-sport og at foreningen er begyndt at føles for lille til 12+.

7. Invasion 1 gang om året.

Forslåede datoer til 2022:
Februar:  5/2 - 2022
Marts:  Mandag efter DJR
April:  2/4 - 2022
Maj:  Mandag efter DJR
August: 13/8 - 2022
September: Mandag efter DJR
Oktober: 1/10 - 2022
November: Mandag efter DJR



Bestyrelsen støtter op om projektet. Jannick skriver det på hjemmesiden.

13. Planlægning af foråret.
a. Der er mange scenarier og workshops i foråret. Der bliver snakket om at

styregrupperne skal snakke om at koordinerer det. Mette køber en kalender
for bedre overblik.

14. Tag en ven med dag
a. Victor vil gerne igen indføre “tag en ven dag” igen spilgangen før SFA (maj).

Jannick skriver det på hjemmesiden.

15. Medlemmer med særlige behov
a. Der bliver snakket om at vi er frivillige kræfter, og derfor vil det være hårdt for

at den enkelte frivillige hvis de skal tage ansvar for en person. Da vi er en
åben foreningen kan vi aldrig takke nej til dem. Foreningen har allerede
medlemmer der har udfordringer. Der vil blive svaret til dem omkring hvad det
vil være at være frivillig og at vi allerede har medlemmer med udfordringer.
Martin og Mette svare hende.

16. Spørgeskema
a. Monty har lavet et spørgeskema til foreningens medlemmer omkring hvordan

medlemmerne oplever det i foreningen. Der bliver lavet om i alder så det er
intervaller og ikke en fast alder.

17. Lørdags cafe
a. Der er blevet aflyst 3 lørdags cafeer i år, og der skulle aflyses flere fordi det

kun er 3 der melder sig. Det er de samme som altid rydder op og de synes
det er svært at nå til klokken 11. Der bliver aftalt om at hvis der ikke er et
arrangement dagen efter skal det være rent til klokken 15. Der bliver aftalt i
foreningen at der bliver ryddet op i løbet af aftenen det er den der har alkohol
tilladelserne der vælger hvornår. 2 mennesker til at feje og vaske gulv. Det er
okay at der ikke er fejet eller vasket gulv til fx en dag hvor der skal craftes.
Hvis der mangles nøgler kan de lånes.

b. Gæster
Socialudvalget er blevet i tvivl om der må tages gæster med til lørdagscafeer.
Hvis der bliver lavet lørdagscafe og der er temafest er der stadig lørdagscafe.
Der må tages en ven med til lørdagscafe. Hvis flere venner skal der spørges
om lov. Det vil være belejligt hvis man kunne skrive det til dem der afholder
arrangementet dagen før arrangementet.
Der bliver besluttet at gæster under 18 med en ven under 18, begge to skal
have en alkohol tilladelse fra forældre samt medlemmets forældre skal have
en underskrift fra sine forældre om at have sin ven med.

c. Det er arrangørerne der har alkohol tilladelserne, hvis de er under 18 skal der
være en værge.



18. Sko i lokalerne
a. Hvis det regner er der ingen sko i foreningen. Dem der står for

arrangementet, de står for om der må bruges sko eller ej i foreningen. Hvis
der bliver brugt sko skal der gøres rent i lokalerne, og det er arrangørerne der
har ansvaret.

19. Evt
a. Info fra jonatan 12+ bliver afholdt i december.


