
Referat fra Rollespilsforeningen Dragonfactory’s Ordinære Generalforsamling  

den 17. december 2012 kl. 19:00 Bispevangen, Ballerup 
 
Tilstede: 
20 stemmeberettigede, 1 gæst 
 
Dagsorden: 
1)  Godkendelse af dagsordenen 
2)  Valg af dirigent 
3)  Valg af referent 
4)  Valg af stemmetællere 
5)  Bestyrelsens beretning 
6)  Regnskab og godkendelse heraf 
7)  Valg til bestyrelse 
8)  Valg af ekstern revisor 
9) Eventuelt 

 
1) Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2) Valg af dirigent 
Miguel Nielsen blev enstemmigt valgt. 
 
3) Valg af referent 
Michael Stenfelt blev enstemmigt valgt. 
 
4) Valg af stemmetællere 
Milas Sylvest-Rotving og Pernille Mikkelsen blev valgt enstemmigt valgt. 
 
5) Bestyrelsens beretning 
Formanden for foreningen, Michael Stenfelt, gav følgende beretning: 
 
Dragonfactory har i alt 171 medlemmer.  Herudover har vi et fast samarbejde med 6 institutioner fra 
Ballerup og  nabokommunerne. 
 
Foreningen har en rigtig god økonomi, efter vi for et par år siden blev godkendt som forening og får støtte 
fra kommunen. Kommunen har også i år været flinke til at støtte vores store sommerrollespil økonomisk. 
 
Vi håber, vi får egne lokaler, der er nødvendige for at afholde aktiviteter, så vi kan bevare og udbygge det 
nuværende medlemstal, som har været stødt stigende. 
 
I februar var der seminar på Bøtø for foreningens medlemmer, hvor emnet var foreningens fremtid, ønsker 
og visioner mm. 
 
Der er lavet et nyhedsbrev, som er udkommet otte gange i 2012. 
 
Vi har som sædvanlig haft mange aktiviteter. 
 
Der er Warhammer aften hver mandag samt Flames of War. 



 
Der har været afholdt to store Warhammer turneringer, som begge forløb over tre dage. Battlerage 
Ballerup blev vi dog nødt til at afholde i Greve, da vi ikke kunne låne lokaler i Ballerup. 
 
Der har været afholdt enkelte maleaftener. 
 
Der har været spillet Magic Card turneringer, og afholdt hygge- og bytteaftener samt brætspilsaftener, hvor 
der er spillet Axis og Allies, mm. 
 
Vi har haft afviklet to computerovernatninger, hvor der er blevet spillet computer i netværk til langt ud på 
natten. 
 
Der har været afholdt fem bestyrelsesmøder i foreningen samt adskillige arbejdsmøder. 
 
Der har været afviklet seks arbejdsweekender, hvor der er ryddet op, er lavet udstyr til rollespil, tænkt og 
talt om mange ting samt lavet rollespilshistorier. 
 
Vi har afviklet et stort rollespil for skolerne i Herlev kommune samt en fælles rollespilsdag for alle eleverne 
på Kongevejens skole i Virum. Begge med positive tilbagemeldinger. 
 
Vi har afviklet otte juniorrollespil for børn  i alderen 8-14 år fordelt på 4 lørdage før sommerferien og 4 
lørdage efter. Der har været ca. 150-200 deltagere pr. gang inkl. deltagerne fra de forskellige børne-
institutioner i Ballerup, Egedal og Rudersdal. De har alle været afviklet på området ved Højagerskolen i 
Ballerup. 
 
Som sædvanlig har vi afholdt vores store sommerrollespil i skoven omkring Blokhytten og på Ærens mark 
med ca. 200 deltagere, som afholdes over fire dage. I år var det udvidet med en ekstra dag, hvor det var 
muligt for børnene at reparere deres våben og udstyr, øve sin karakter samt mødes med dem, der laver 
rollespillet. 
 
Herudover var der lavet et aftenscenarie for de 12-14 årige om en øde, romersk udpost, der blev overfaldet 
af zombier.  
 
Sommerrollespillet er en del af Ballerup kommunes sommerferieaktiviteter og kræver store ressourcer og 
planlægning. 
 
Som noget helt nyt er der hver mandag aften ”Magisk mandag” på byggelegepladsen Bispevangen for 
seniorer. Formålet er at styrke relationerne og fællesskabet.  
 
Mandagen efter det månedlige rollespil er de 12-14 årige også inviteret, og værkstedet holder åbent til at 
lave og reparere udstyr mm. Herudover laves der forskellige aktiviteter for børnene. Der har blandt andet 
været afholdt et zombie-scenarie. 
 
2012 var året, hvor Dragonfactory kom i Ballerup Bladet i deres frustration over forgæves at have prøvet at 
få egne lokaler gennem kommunen. 
 
Situationen var så desperat i slutningen af året, at der var overvejelser om at måtte lukke foreningen, da vi 
ikke kan blive i de lokaler, vi selv har lånt til udstyr mm., og Bispevangen, hvor vi har holdt en del 
aktiviteter, skal lukke. 
 



Michael Stenfelt og Miguel Nielsen har efterfølgende holdt møde med kommunen, og vi føler, at vi er 
blevet hørt og at kommunen er positivt indstillet på at hjælpe os. På Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. 
januar 2013 skal der tages stilling til, om vi kan få nogle lokaler. 
 
Bestyrelsen har hele året haft et tæt og utrolig godt samarbejde. Udfordringerne for 2013, tror jeg, bliver 
store, bl.a. med forhåbentlig egne lokaler. Jeg skal derfor anbefale de tilstedeværende stemmeberettigede 
at vælge de samme til bestyrelsen til næste år, som alle er villige til genvalg. 
 
6) Regnskab og godkendelse heraf 
Regnskabet blev gennemgået og godkendt af generalforsamlingen. 
 
7) Valg til bestyrelsen 
 
Formand: Michael Stenfelt 
18 for, 2 blanke 
 
Næstformand: Martin Klifforth 
18 for, 2 blanke 
 
Kasserer: Miguel Nielsen 
18 for, 2 blanke 
 
Menige medlemmer: 
Emil Pedersen: 19 for, 1 blank 
Martin Stenfelt: 17 for, 3 blanke 
Milas Sylvest-Rotving: 18 for, 2 blanke 
 
Suppleanter: 
1. suppleant Katja Vinding: 10 for, 8 for Sara Maj, 2 blanke 
2. suppleant Sara Maj: 20 for 
 
8) Valg til revisor 
Anders Berner: 17 for, 1 imod, 2 blanke 
 
9) Eventuelt 
 
Formand Anders Berner fra Landsforeningen oplyste, at Landsforeningen Bifrost støtter samarbejdet 
mellem foreningerne. F.eks. arrangeres der holdlederkursus 11.-13. januar 2013 samt arrangør-workshops 
og sminkekurser. Det er også muligt at lave kurser, hvor det kun er for Dragonfactory. 
 
Pulje til at udvikle aktiviteter støtter Landsforeningen med op til 5.000 kr. pr. arrangement. 
Penge til et jubilæum vil Landsforeningen godt støtte med 5.000 kr., hvis andre foreninger bliver inviteret. 
Dette er aktuelt for Dragonfactory, da foreningen har 15 års jubilæum den 14. maj 2013. Eventuel støtte til 
et arrangement eller jubilæum kræver en skriftlig ansøgningen til Landsforeningen. 
 
Der arbejdes i bestyrelsen med at nedskrive regler for vores aktiviteter og lave styregrupper for henholdsvis 
JJR, SFA og Warhammer. 
 
 


