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Referat bestyrelsesmøde d. 08/03 2016 
Deltagere: Pernille, Milas, Heiberg, Lasse, Milas, Keld, Katja, Mette, Martin Stenfelt og Simone. 

Afbud: Miguel, Martin Klifforth. 

Dagsorden: 

1. Kalender 

2. Økonomi/status 

3. Indgående post 

4. Krigslive 

5. Bifrost 

6. Foreningernes dag 

7. Orkerne kommer 

8. Fællesskab 

9. Lokaler 

10. Eventuelt 

a. Donation 

11. Godkendelse af referat 

 

1. Kalender 

19. marts – DJR 

21. marts – Magisk mandag 12+ 

3. april – SFA infomøde 

9. april – foreningernes dag 

Der er krigslive workshop hver mandag og torsdag. 

13.-16. maj - Krigslive 

18. juni – Arken (senior event) 

Uge 28 – SFA 

2. Økonomi/status 

Der blev meldt cirka 50 medlemmer ind i foreningen til DJR. 

Da kassereren ikke er til stede, er der ikke andre opdateringer. 

3. Indgående post 

Der har været e-mail vedrørende Foreningernes dag, hvor vi har svaret, at vi stiller op og er til stede hele 

dagen. 

4. Krigslive 

Der er ikke helt nok tilmeldte til Krigslive i forhold til det antal, der var kravet i det oprindelige forslag. 

Bestyrelsen støtter, at projektet godt kan gå videre, da det tilmeldte antal er meget tæt på den grænse, der 

er blevet sat. Vi opfordrer medlemmer, der er interesserede til at melde sig til så hurtigt som muligt. Selv 

hvis nogen er nødt til at melde fra, og projektet ikke bliver til noget vil foreningen stadig have fået udstyr til 

en foreningshær samt udviklet kompetencer i forbindelse med at bygge udstyret. 
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5. Bifrost 

Bifrost er begyndt at dele guld ud til foreninger til bl.a. et rollespilstræf, hvor rollespillere fra hele verden 

mødes og udvikler kompetencer. 

Der er lavet en udvekslingspulje, hvor man som ung kan søge penge om at deltage til scenarier, som kan gå 

til at dække transport, hvis man vil prøve et scenarie et andet sted i landet. Man kan ikke få dækket sin 

billet til rollespillet. Jo længere væk scenariet er, jo større er sandsynligheden for at få dækket sin transport. 

Man søger det gennem Bifrosts hjemmeside, hvor der er et punkt, der hedder ansøgninger. Titlen er lige nu 

”udviklingspuljen” eller ”rejsepuljen”, hvor der er en blanket, man kan udfylde. 

Bifrost har sat fokus på både fysisk og mental sikkerhed til rollespil og tilhørende efterfester. Der er blevet 

lavet et udvalg, som forsøger at komme til forslag til, hvordan man kan sikre både den fysiske- og mentale 

sikkerhed til rollespil, så ingen kommer til skade eller føler ens grænser bliver overskredet. 

Der kommer sandsynligvis nogle arrangørkurser. 

Bifrost gør en ekstra indsats for at få medlemsforeninger til at sende DUF-ansøgninger, da mange ikke har 

gjort det. Dragonfactory er en af de foreninger, der har gjort det hvert år. 

Der er mulighed for at søge penge fra Bifrostpuljen, som der kan læses mere om på deres hjemmeside. 

6. Foreningernes dag 

Der er foreningernes dag i Ballerup Kommune d. 9. april. Arrangementet foregår på Ballerup Bibliotek i 

tidsrummet 10-14. Foreningen har stillet op flere år i træk, og stiller også op igen i år. Ideen med 

arrangementet er, at der er en masse børn, der kommer til at lære Dragonfactory at kende. Vi plejer at 

stille op med nogle Warhammerfigurer og noget udstyr og evt. en arena.  Hvis nogen har lyst til at deltage 

på foreningens vegne, må de meget gerne skrive til Pernille. 

7. Orkerne kommer 

”Orkerne kommer” er et projekt støttet af Nordea-fonden til at udvikle rollespil i Danmark. I forbindelse 

med det er der oprettet et Bifrost arrangørkursus, som foregår i april. Det er målrettet 12-24-årige, hvor 

man kan få lov til at udvikle sig til arrangør. Hvis man er interesseret i at deltage som medlem af 

Dragonfactory, er man meget velkommen til at skrive til Emil Heiberg på Facebook. Man kan læse om 

arrangørkurset. Der er information i dette link: 

https://docs.google.com/forms/d/1XTyPQc2uxTdjkLZ0fDE4oNbQPlm9LiixIa4z4chQpSk/viewform?ts=56d5b

3bf&edit_requested=true 

8. Fællesskab 

Der er flere unge, der har udtrykt, at det er svært at komme ind i foreningen og lære andre frivillige og 

specielt de gamle at kende. Det har været en løbende debat igennem foreningens levetid, og der har været 

arbejdet meget på at forbedre det. Alle arrangementer i foreningen er åbne for alle medlemmer, og 

arrangører opfordres derfor til at gøre meget opmærksom på dette, da det er gennem deltagelse og fælles 

arrangementer, at vi lærer hinanden at kende. Der opfordres desuden også til at skrive, hvis man tager i 

foreningen, så alle foreningens medlemmer er klar over, at der foregår noget i lokalerne og at huset er 

åbent. 

9. Lokaler 

Vi ved stadig ikke noget fast om nye lokaler. Vi er i tæt samtale med kommunen og arbejder på at finde en 

løsning. 

https://docs.google.com/forms/d/1XTyPQc2uxTdjkLZ0fDE4oNbQPlm9LiixIa4z4chQpSk/viewform?ts=56d5b3bf&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1XTyPQc2uxTdjkLZ0fDE4oNbQPlm9LiixIa4z4chQpSk/viewform?ts=56d5b3bf&edit_requested=true
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10. Eventuelt 

a. Katja har i forbindelse med flytning doneret nogle warhammerting og en del rollespilstøj til 

foreningen.  Vi siger mange tak! 

 

11. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 


