
Referat fra rollespilsforeningen 

Dragonfactorys ordinære generalforsamling 

Den 13. januar 2016 kl. 19:00, Dragegården (Lystoftegaard), Gl. Skovlundevej 1, 2740 Skovlunde 

Tilstede: 

19 stemmeberettigede, 4 ikke stemmeberettigede. 

1) Godkendelse af dagsordenen 

2) Valg af dirigent 

3) Valg af referent 

4) Valg af stemmetællere 

5) Formandens beretning 

6) Regnskab og godkendelse deraf 

7) Valg til bestyrelse 

8) Valg til ekstern revisor 

9) Eventuelt 

a. Vedtægter 

b. Det nye medlems- og regnskabssystem 

c. Generel debat om åbenhed i foreningen 

d. Bestyrelsens rolle 

e. Krigslive 

f. Michael har et kort punkt 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2) Valg af dirigent 

Simon blev valgt til dirigent. 

3) Valg af referent 

Keld Fernstrøm blev valgt til referent. 

4) Valg af stemmetællere 



Peter Frank og Michael Stenfelt blev valgt til stemmetællere. 

5) Formandens beretning 

Formandens beretning 
Formanden for foreningen Pernille Hasselby gav følgende beretning: 
 
Dragonfactory har 266 medlemmer hvilket igen er en fremgang. samt et fast samarbejde 
med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne. 
 
Foreningen har fortsat en god økonomi. 
Og i år har vi været heldige at der ved åretsafslutning var lidt flere penge der kunne deles 
ud til foreninger og dem fik vi del i. 
Der er også nok at bruge penge til, foreningens medlemmer er meget aktive og vil gerne 
sætte nye projekter igang. (Overskud på lidt over 16.000) 
 
                       været flinke til at støtte vores store sommerrollespil økonomisk. 
Sommerrollespillet er en del af Ballerup kommunes sommerferieaktiviteter, og uden 
kommunens støtte havde det ikke været muligt at afvikle dette store projekt, som er 
              r. 
 
2015 var tredie  r i Dragehuset i Skovlunde. Det bliver flittigt brugt og det kan ses, vi 
arbejder stadig med at få alle til at tage ansvar for oprydning og rengøring, i år valgte vi at 
betale os fra at få muget ud en gang om måneden. Hvilket gjorde det lidt nemmere at have 
god samvittighed når onsdagsklubben skulle komme. 
 
2016 bliver sidste år vi er på denne adresse, huset skal rives ned og der skal bygges 
ældreboliger på området. 
Michael og jeg skal ud og kikke på andre lokaler, her på fredag og håber kommunen har 
noget der er endnu bedre end det vi har. 
Alle medlemmer kan godt forberede sig på at det bliver noget af et flyttelæs der skal 
slæbes, og her hjælper det ikke at tro at det kan bestyrelsen klare, vi må alle tage fat på 
opgaven, og der er jo ikke noget bedre end at svede sammen. 

 
Aktiviteter 
                                    -             ret. 
 
mandag er der Magisk Mandag i Dragehuset for seniorer. Men det sidste halve år har der 
ikke været helt så meget aktivitet som der plejer, dette skyldes dels det, der ofte sker i 
livet, ting forandre sig man kommer ind på en krævende uddannelse, får nye arbejdstider, 
eller man stifter familie helt uden at spørge foreningen om det nu er en god ide.  
Dette gælder for to af bestyrelsens medlemmer, så vi må udsætte møderne til fordel for 
fødselsforberedelse, ja det var ikke lige den undskyldning jeg havde forventet at høre, men 
på den anden side kan det jo give flere medlemmer. 
 



                                              -              inviteret, og væ         
        bent til at lave og reparere udstyr. Herudover laves forskellige aktiviteter for 
børnene. 
 
Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder i foreningen samt flere arbejdsmøder. 
 
JJR: har skiftet navn til DJR, dette føltes mere naturligt at hænge navnet op på foreningens 
navn frem for et sted som vi ikke bruger til spil mere.  
 
Vi har afviklet 8 juniorrollespil for bø              -                 4 lørdage før og 4 
lørdage efter sommerferien. Der har været ca. 200 deltagere pr. gang inkl. deltagerne fra 
de forskellige børneinstitutioner. De har alle v                     det ved Højagerskolen i 
Ballerup. 
 
          plotmøder til DJR. 
 
SFA: 
Som sædvanlig har vi afholdt vores store sommerrollespil, som afholdes over fire dage i 
                               Ærens Mark. 
Sommerrollespillet er en del af Ballerup Kommunes sommerferieaktiviteter og kræver 
store ressourcer og planlægning. 
I år havde vi nye udfordringer, rigtig mange unge nye frivillige ville gerne deltage, det er vi 
meget glade for, men det giver også nye udfordringer i form af: 
Pladsmangel i blokhytten 
Mange der ikke kender kulturen og hvad der forventes af en frivillig til sfa. 
Gamle medlemmer der forventer at alle ved hvordan, eller at nogen andre har fortalt de 
nye hvordan tingene foregår. 
Vi har i erkendelse af at kommunikation er svær og ikke altid kommer frem, valgt at 
arbejde på en skrivelse om hvilke forventninger der er til de frivillige ved SFA, dette er 
ment som en hjælp til alle parter.  
 
SFA blev afsluttet med foreningens årlige sommerfest. 
 
Brætspils mesterskaber 
 
Hotelvirksomhed: i forbindelse med en nordisk mesterskabs turnering i baghusrt (over 400 
medlemmer) hvor der også var internationale gæster, stillede foreningen 100 feltsenge op 
og stod for morgenmad til de mange gæster. Feltsengene ligger nu i kommunens depot til 
brug en anden gang. 
 
Magic Card turneringer. 
 
Værkstedsdage, har der været en del af og det fortsætter i det nye år hvor der er planer 
om en forenings hær, der skal laves ens dragter og skjolde så vi kan se godt ud til krigslive, 
som i år bliver lavet som et foreningshold med massere af unge menesker. 



 
Oprydning i lokalerne mm. 
Der blev startet på en systue, væggene er malet der er lavet et understel til bordet, men 
der mangler stadig en bordplade, heldigvis kan det flyttes med til nye lokaler. 
 
Deltagelse i Hareskovens seniorrollespil. 
 
Left-4-Dead scenarie: 
B                         et populært computerspil med zombier, der kæ         
                                                            rd. 
Ganster scenarie for 12+ 
 
                                                                                     
natten.  
 
Tankfactory weekend (turnering i Flames of War) 3 gange med udenlandske gæster. (2. 
Verdenskrig) 
 
Star wars rumskibs kampe i foreningen. 
 
2 ugentlige tabletopaftener, hvor der spilles Warhammer, Flames of War og brætspil. 
 
Landsforeningen Bifrost : foreningen sendte 4 representanter til den årlige 
generalforsamling og Katja lod sig vælge til repræsentantskabet 
 
Nogle af foreningens medlemmer har været i Letland, på en højskole og lærer børnene at 
spille live rollespil. 
 
Foreningen har tegnet en forsikring, på vores udstyr og ansvar. 

 

6) Regnskab og godkendelse deraf 

Ø                           ”                  ”                  

Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen med den anmærkning, 

   ”                  ”                            

7) Valg til bestyrelse 

Alle opstillede havde mulighed for at holde en kort tale inden der blev stemt. 

Formand: 

Opstillede: 



Pernille Hasselby: 18 stemmer for, 1 blank. 

Pernille er valgt til formand. 

Kasserer: 

Opstillede: 

Miguel Nielsen: 18 stemmer for, 1 blank. 

Miguel er valgt til kasserer. 

Næstformand: 

Opstillede: 

Lasse Kanstrup: 13 stemmer 

Milas Rotving: 5 stemmer 

1 blank stemme. 

Lasse er valgt til næstformand. 

Menige: 

Opstillede: 

Milas Rotving: 11 stemmer 

Katja Vinding: 7 stemmer 

Emil Heiberg: 13 stemmer 

Martin Klifforth: 10 stemmer 

Keld Fernstrøm: 16 stemmer 

Der var ingen blanke stemmer. 

 

Keld, Milas og Emil er valgt til menige medlemmer af bestyrelsen. 

Suppleanter: 

Opstillede: 

Katja: 12 stemmer 

Nicki: 11 stemmer 

Martin: 13 stemmer 

Der var to blanke stemmer. 

 

Martin og Katja er valgt til suppleanter. 

8) Valg til ekstern revisor 



Opstillede: 

Anders Berner: Anders Berner blev enstemmigt valgt.  

9) Eventuelt 

a. Vedtægter 

Vedtægterne er indimellem tvetydige, og trænger til et eftersyn. Forslag om 

oprettelse af en tråd på forum, hvor nye forslag til vedtægter kan diskuteres. Dette 

bliver gjort. 

Ideen med et eftersyn er at fastslå de nuværende intentioner med vedtægterne og 

ikke at ændre i indholdet. 

Simon er tovholder. 

b. Det nye medlems- og regnskabssystem 

Foreningen har indført et nyt medlems- og regnskabssystem, som giver en masse 

nye muligheder. I praksis betyder dette bl.a. en ændring af hvordan kontingent 

betales og hvordan der tjekkes ind til DJR.  Alle seniormedlemmer opfordres til at gå 

ind på www.dragonfactory.dk, og følge linket til det nye system, som står 

      ”           ”                                                         

       ”J                     ”                                              

Herefter kan koden ændres. Det er vigtigt at holde sig opdateret på denne side, da 

man bliver udmeldt, hvis man er i restance. Spørgsmål kan sendes til 

guld@dragonfactory.dk. 

c. Generel debat om åbenhed i foreningen 

Foreningen er temmelig uigennemsigtig udefra. Dette tages med i betragtning, når 

bestyrelsen fastlægger sin forretningsorden. Et forslag stilles om at lave 

indkaldelser til bestyrelsesmøder   ”D             S     ”              

facebookgruppe for seniormedlemmer, så det er nemt for alle at se hvornår 

bestyrelsesmøderne er. 

Forummet er meget dødt. Det er primært Facebook, der bruges. Der er arbejde i 

gang med at optimere Facebookgruppen, så det bliver mere gennemsigtigt. 

Eksempelvis ved at fjerne billeder fra gruppen, som fylder rigtig meget i 

Facebookfeeden. 

Facebookgruppen er et godt sted at slå arrangementer op, da det er et 

samlingspunkt for både liverollespillere og warhammerspillere.  

Det stilles forslag om at bruge forum til administrative ting og Facebook til små 

annoncer og daglig trummerum og benytte den indbyggede kalender på Facebook. 

Facebook har den fordel, at det er meget tilgængeligt. 

http://www.dragonfactory.dk/
mailto:guld@dragonfactory.dk


d. Bestyrelsens rolle 

Foreningen ikke centreret omkring bestyrelsen. Bestyrelsen er centreret omkring 

foreningen. Alle medlemmer er velkomne til at tage initiativ til at arrangementer og 

kontakte bestyrelsen omkring opbakning. Både finansielt og moralsk. 

e. Krigslive 

Milas vil gerne arrangere en foreningstur til Krigslive i maj måned. Visionen er at 

lave en hær med fælles udstyr mv. Det er en aktivitet vi kan deltage i samlet, som 

ikke handler om at arrangere juniorrollespil sammen, hvor vi kan lære hinanden at 

kende og få noget sammenhold og erfaring. 

Dette skal ikke være en stor finansiel byrde for dem, der vælger at deltage. Der 

kommer til at være en brugerbetaling på 300 kroner og så dækker foreningen 

resten af udgifterne for turen samt finansierer materialer, som der kan laves fælles 

udstyr af. 

Dem der deltager i projektet skal selv deltage i workshops, hvor udstyret bliver 

produceret, og forventes desuden at have basisudstyr selv (mørke bukser, slagkofte 

– foreningen har nogle til låns, støvler med videre). Der er to workshopdage om 

ugen, hvor det forventes, at man kommer rimelig ofte. Her laves også generel 

uddannelse af de deltagende. Projektet er målrettet til seniormedlemmer af 

foreningen, og alle deltagere skal godkendes af styregruppen. Aldersgruppen er 16+. 

Man er velkommen til at blive en del af styregruppen, hvis man er interesseret i at 

være en del af det. Så skal man tage kontakt til Milas. Der er indtil videre en 

deltagerbegrænsning på 25 mennesker. 

Det der skal laves er: 

- Brystplade 

- Uniformsjakke 

- Hatte 

- Skjolde 

- Våben 

 

f. Michael har et kort punkt 

Michael vil gerne tilbyde at være coach, hvis der er nogen, der har ideer 

arrangementer, men som er i tvivl om, hvordan man kommer i gang. 

 

Tak for en god generalforsamling. Det konstituerende bestyrelsesmøde bliver afholdt d. 9/2 2016. 


