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Sorte skyer i horisonten 

Foreningen har i lang tid arbejdet hen imod en løsning 

på vores lokale problemer. Siden indgangen af 2010 

har vi boet som gæster på en gård ude ved 

Kildedalstation. Dette er ikke længere muligt (andre 

der skal have vores lokaler) og vi står ved oktober 

måneds udgang uden lager til vores enorme mængde 

udstyr (!!!). Vores netværk har gjort det muligt, at 

afholde vores aktiviteter (alle dem som ikke er 

juniorrollespil) på Byggelegepladsen Bispevangen. 

Bispevangen står til lukning fra den 1. januar 2013, så 

der har vi heller ikke mulighed for, at være mere. Det 

ser derfor ret sort ud for foreningens fremtid. Vi har, 

som forældre info, lagt brevet til kommunen op på 

hjemmesiden. Hvis i har spørgsmål, er i velkomne til, 

at kontakte bestyrelsen.  

Klubaften 

Vores klubaften om mandagen for seniormedlemmer 

er en stor succes. Aftenernes program er aldrig 

fastlagt og det er op til medlemmer selv, at skabe 

aktiviteterne. Specielt spillet ”Flames of War” bliver 

spillet med stor stil, men også magickort og 

våbenworkshops har stået på programmet. Som 

seniormedlem er det gratis at deltage, så skriv endelig 

på forumet hvis der er noget du godt kunne tænke dig 

at lave. Måske der er flere der vil lege med  

Magickort 

Der arbejdes på at lave nogle magicturneringer, hvor 

der endten spilles draft eller sealed. Det er sådan et 

dejligt format at spille, da det så ikke handler om man 

har kort eller ej. Man skal blot dukke op og være med. 

Hold øje med nyhedsbrevet for datoerne i foråret.  

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 på 

Byggelegepladsen Bispevangen. Tilmelding foregår på 

hjemmesiden fra den 1. november af.   

Det er gratis at deltage til L4D live  

Computerweekenden 

Vi takker for en feeeeed computerweekend i 

foreningen her i oktober måned. De her weekender er 

en fed måde at komme sammen på og lære hinanden 

at kende uden at man skal slås med sværd og økse. Vi 

håber derfor på at kunne fastsætte flere datoer for 

computerweekender.  

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 


