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Magisk Mandag 

Der er normalt 12+ dag mandagen 
efter hvert rollespil i vores lokaler i 
Skovlunde, Gl. Skovlundevej 1, 2740 
Skovlunde. På grund af ferien er 
Magisk Mandag dog rykket en uge. Det 
er derfor den 20. februar 2017 kl. 19 
næste gang. Er man mellem 12 og 14 
år gammel, kan man søge om 
medlemskab i gruppen ”DJR 12+”, hvor 
der står flere detaljer om scenariet. 

Opdatering af lokalesituation 

Den nyeste besked, vi har modtaget 
fra kommunen er at vi indtil videre 
gerne må blive i vores lokaler på Gl. 
Skovlundevej 1. Det er dog stadig 
midlertidigt, og der ikke er fundet et 
lokale, som vi kan overtage 
efterfølgende ligesom den præcise 
dato for vores fraflytning heller ikke er 
bestemt. Derfor er vi stadig meget 
interesserede i at høre fra jer, hvis I 
kender til nogle tomme, kommunale 
lokaler på guld@dragonfactory.dk. 

Nye regler 

Der har nu længe været snak i 
foreningen om at ændre på nogle 
regler til DJR. Snakken har primært 

gået på rustningsregler. Der har været 
meget andet at tænke på i forbindelse 
med bl.a. flytning til nye lokaler, og der 
er derfor endnu ikke sket noget. Vi har 
dog ikke glemt det, og skal naturligvis 
nok opdatere reglerne både til DJR, på 
hjemmesiden samt her i nyhedsbrevet 
når og hvis ændringerne træder i kraft. 

Generalforsamling 2017 

Dragonfactory afholdt d. 11/2 2017 
vores årlige ordinære 
generalforsamling, hvor der bl.a. blev 
diskuteret vedtægter, godkendt 
regnskab, hørt formand(ind)ens 
beretning samt valgt en ny bestyrelse. 
Den nye bestyrelse ser således ud: 
 
Formand: Pernille Hasselby 
Næstformand: Jesper Jansen 
Kasserer: Michael Stenfelt 
Menig: Milas Noer 
Menig: Keld Fernstrøm 
Menig: Thomas Kragh 
Suppleant: Victor Dethlefsen 
Suppleant: Emil Pedersen 

Facebook 

Husk, find ”Rollespilsforeningen 
Dragonfactory” på facebook. Her 
sender vi mange små sjove updates 
ud. 
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Der er desuden lavet en ”DJR 12+” 
facebookgruppe, man kan ansøge om 
at blive medlem af, hvis man er i 
aldersgruppen 12-14 år.  Vi opfordrer 
alle vores medlemmer i denne alder til 
at ansøge om medlemskab om 
gruppen, da foreningen indimellem 
arrangerer begivenheder for denne 
gruppe, og derudover kan finde på at 
søge 12-14årige til specialroller. 

Ny sæson 

Vi starter i dag vores nye 
rollespilssæson til vores 
juniorkampagne DJR. Vi glæder os 
rigtig meget til et nyt år med nye 
eventyr, historier og sjov! Datoerne for 
vores rollespil står i næste punkt samt 
på vores hjemmeside under ”Praktisk 
Information”, 
http://dragonfactory.dk/praktisk-
information/. Sæt derfor kryds i 
kalenderen, og så ses vi ved 
Højagerskolen!   
 
Juniorrollespil i 2017 

 
Lørdag d. 11. februar (2. lørdag) 
Lørdag d. 18. marts (3.lørdag) 
Lørdag d. 22. april (4. lørdag) 
Lørdag d. 20. maj (3. lørdag) 
 
SFA uge 28 
 
Lørdag d. 26. august (4. lørdag) 
Lørdag d. 16. september (3. lørdag) 
Lørdag d. 21. oktober (3. lørdag) 
Lørdag d. 18. november (3. lørdag) 

Husk at noter disse i kalenderen . 

Datoerne for 2017 fastlægges snart, og 

vil blive skrevet på hjemmesiden og i 

nyhedsbrevet. 

Kontakt og adresse 

Rollespilsforeningen Dragonfactory  

Gl. Skovlundevej 1, 2740 Skovlunde 

guld@dragonfactory.dk 

Kontingent og indmeldelse 

Man kan melde sig ind i foreningen på 
vores hjemmeside vha. en 
onlineformular. Man kan bruge samme 
formular til at opdatere sit 
medlemskab ved f.eks. flytning eller 
nyt telefonnr. Man kan også ordne det 
til et af vores rollespil. 

Betaling kan ske enten ved overførsel 
til vores konto eller direkte kontant til 
et af vores rollespil. 

Kontingentet er 300,-/kalenderår (1⁄2 
kontingent efter 1. august. 
 
Punkter til nyhedsbrevet sendes til 

bestyrelsen på guld@dragonfactory.dk 

Har man andre spørgsmål, er man 

naturligvis velkommen til at sende 

dem til samme mail. 
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