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Lokale situationen 

Formandens læserbrev i lokalbrevet har båret 

frugt. Frustrationerne er blevet hørt. Formanden 

og Kasseren (Michael og Miguel) var den 8. 

november til møde på rådhuset med en 

repræsentant fra kulturforvaltningen. Tiltrods for 

at der ikke blev fundet nogen løsning, forsikrede 

kommunen os om, at de er opmærksomme og 

arbejder med at finde lokaler til vores behov.  

Vi håber alle forældre, pædagoger og 

samarbejdspartnere vil være med til at skubbe 

bag på kommunen, så vi kan komme ind under et 

tag og lave endnu mere rollespil.   

Juniorrollespil i foråret 2013 

Datoerne for næste sæsons rollespil ligger som 

følgende: 

Februar den 23. (NB! Ændret dato) 

Marts den 16. 

April den 20. 

Maj den 18. 

Sommerrollespil 2013? 

Vi er begyndt at arbejde med nogle ideer til 

sommerens store rollespil. Det bliver i uge 28 

igen, så sæt endelig kryds i kalenderen allerede 

nu.   

15 års jubilæum 

Til Maj måned har foreningen 15 års jubilæum. 

Men hvad skal vi så lave? Foreningen fortjener en 

eller anden form for fejring. Vi opfordrer alle til at 

ligge hovedet i blød og indsende forslag til hvad 

et 15 års jubilæum bør indeholde.  

Generalforsamling 

Så indkaldes der til generalforsamling i 

foreningen den 17. december 2012 

Der er en del vedtægtsændringer på vej, så vi 

håber derfor så mange medlemmer som muligt 

kommer. Det er kun seniormedlemmer der har 

stemmeret til generalforsamlingen.  

Hold øje med forumet for indkommende 

ændringsforslag til vedtægter. Hvem bager kage 

til mødet? 

Kontakt: guld@dragonfactory.dk  

Left4dead Live 

Der er zombierollespil for medlemmer imellem 

12-14 år den 19. November, kl. 18-20.30 

Det bliver baseret på computerspillet Left4Dead 

hvor en gruppe mennesker skal overleve i en 

verden fyldt med zombier. Scenariet skal 

betegnes som et gyserscenarie, så det skal man 

indregne inden man deltager. Det kommer til at 

foregå udendørs på Byggelegepladsen 

Bispevangen, præstevænget 51, 2750 Ballerup.  

Tilmeld dig ved at skrive til 

Guld@dragonfactory.dk 


