Referat fra rollespilsforeningen
Dragonfactorys ordinære generalforsamling
Den 9. februar 2017 kl. 19:00, Dragegården (Lystoftegaard), Gl. Skovlundevej 1, 2740 Skovlunde
Tilstede:
15 stemmeberettigede, 1 ikke stemmeberettiget.
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 af ekstern revisor
9) Indkomne forslag
10) Eventuelt

Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden
Punkt 9 blev rykket til punkt 7 og de resterende punkter blev rykket et punkt ned.
Dagsordenen blev derefter godkendt.
2) Valg af dirigent
Thomas Kragh blev valgt til dirigent.
3) Valg af referent
Keld Fernstrøm blev valgt til referent.
4) Valg af stemmetællere
Bente Stenfelt og Anders Petersen blev valgt til stemmetællere.
5) Formandens beretning

Foreningen har i det forløbne år afholdt 8 djr, da vi startede efter sommerferien kom der
en ny generation til som arrangører, og tak for det, det er altid glædeligt når unge kræfter
har lyst til at byde ind og udfordre den måde vi gør tingene på.
Det fik også sat fokus på vores evaluerings kultur, og tonen i den der godt kunne være lidt
negativ, vi har snakket med hinanden om det og jeg mener at den er blevet mere
konstruktiv.
Det er samme arrangør denne sæson.
Lørdags cafe består også stadig, som social sammenkomst.
12+ er i år har fået et stærkt kvindeligt team som fortsætter den næste sæson.

Der er blevet spillet noget game of thrones kortspil, det vil vi gerne have mere af.
Sfa i år valgte vi at skrive alle de uskrevne regler for deltagelse ned, det gav en del
diskusion og nogle medlemmer mente at, det kunne man ikke, der stod enlig ikke noget
som vi ikke har gået og fortalt hinanden de sidste mange år, men det kunne åbenbart virke
meget skræmmende når det stod på papiret.
Der var mange forudsigelser om at der ikke var nogen frivillige der ville deltage, og vi var
også ferrer frivillige, men det er mit indtryk at de frivillige der deltog er nogen vi stadig ser,
hvor jeg sidste år havde indtryk af at en del faldt fra.
Vi skal lave sfa igen til sommer, vi har ikke fået nogle ansøgninger som arrangør, men vi er
nogen der går og brygger på noget, det bliver det muliges kunst og det kan godt være at
det bliver lidt anderledes end sidste år, men jeg vælger at se det som udvikling og en
mulighed for at prøve en anden måde at gøre det på.
Krigslive
Vi havde en hær med fra dragonfactory, det var en tur hvor seniorerne havde taget nogle
af de unge med ud på en oplevelse i en anden type rollespil, med noget fastere rammer og
mere disciplin end vi plejer at have, da man til krigslive er en samlet hær enhed der er
under kommando.
Alle var glade og trætte ved hjemkomsten.
Vi gør det igen til maj.
Værkstedet.
Værkstedet er blevet flittigt brugt, der er lavet skjolde, både til krigslive og til Djr.
Der er lavet personligt udstyr og ting til Sfa, det er dejligt at se alt den aktivitet i
foreningen.
Magiske mandage har der været mange af og foreningens køkkenudstyr og
opvaskemaskinen er blevet flittigt brugt.
Vi måtte igennem en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi valgte en ny kasserer, og jeg
vil her takke for at foreningens medlemmer fulgte bestyrelsens ønske og stemte for den
kandidat, bestyrelsen enstemmigt stod bag.

Det er utroligt vigtigt når man står med svære beslutninger i foreningsarbejdet at
medlemmerne bagger op. Tak for tilliden.
Lokaler
Det har vi snakket meget om i løbet af året, de lokaler vi har er blevet brugt flittigt i årets
løb, værkstedet har været uundværligt i forhold til Sfa og krigslive, hvor der er fremstillet
våben skjolde og mærkelige dimser som har gjort det sjovere at være sammen og spille
rollespil, der kommer mange skøre og sjove ideer ud af, at man har muligheden for at lave
tingene sammen.
Dialogen med kommunen om nye lokaler er langt fra en sjov historie, det har været
forvirrende, fortvivlende, og helt utroligt langsommeligt. Man stiller tre spørgsmål og får
svar på et ad gangen med en måneds mellemrum.
Jeg har mere end en gang måtte sørge for krisehjælp til michael når han har forsøgt at få
klare svar.
Det sidste gode forslag vi fik på telefon var, at vi kunne få fodboldklubbens lokaler, men
fodboldklubben skulle stadig bruge noget af det. Vi kunne så låne værksteder i
fritids/ungdomsklubben ved siden af, for det havde vi jo gjort før.
Vi har ikke lånt lokaler i klubben.
Og vi kunne så overtage lokalerne en måned efter vi skal flytte ud, selv om de står tomme.
Vi har fået en mail om at det skulle op på møde i ejendomsstrategisk forum 26/1-17 og
Helle ville komme tilbage med noget efter mødet, nu er der så gået 6 arbejdsdage, og vi
har valgt at skrive til Helle med cc til borgmesteren og formanden for kultur og fritid, i
håbet at det kan bringe os nærmere en afklaring.
Idag valgte jeg så at ringe til helle og spørge om vi kunne få noget på skrift om vores
situation, kl. 16:57 kom der så en mail.
Hej Pernille
Center for Skoler, Institutioner og Kultur har i dag fået meddelelse fra Center for By,
Erhverv og Miljø om, at Rollespilsforeningen Dragon Factory ikke skal fraflytte
Lystoftegård den 1. marts 2017. Rollespilsforeningen kan anvende huset til jeres
aktiviteter indtil videre.
Vi kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse en helt nøjagtig dato for fraflytning, men I
vil selvfølgelig blive holdt orienteret.
Center for Skoler, Institutioner og Kultur forsætter selvfølgelig arbejdet med at finde
mulige lokaler, der kan anvises til foreningen.
Med venlig hilsen
Helle Jensen

Center for Skoler, Institutioner og Kultur

6) Regnskab og godkendelse deraf
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
7) Indkomne forslag
Forslag til ændringer af vedtægterne fra Milas Noer
a) Paragraf 5 ændres fra:
B. Kontingentet er 300 kr. pr. år. Medlemskabet løber i kalenderåret
til
forslag 1:
B. Kontingentet er 300 kr. pr. år. Medlemskabet løber i kalenderåret Indmeldelser man
sig i årets sidste halvår, betales der halvt kontingent (Efter den 1/8)
forslag 2
B. Kontingentet er 300 kr. pr. år. for medlemmer. Medlemskabet løber i kalenderåret
Indmeldeller man sig i årets sidste halvår, betales der halvt kontingent (Efter den 1/8)
C. Kontingentet er 400 kr. pr. år. for Junior medlemmer (se §18). Medlemskabet løber i
kalenderåret Indmelder man sig i årets sidste halvår, betales der halvt kontingent (Efter
den 1/8)

Der stemtes om forslag 2 først. Der var 8 stemmer for og 5 imod. Da vedtægtsændringer kræver
2/3 stemmer for, blev forslaget ikke vedtaget.
Der stemtes efterfølgende om forslag 1 med en mindre ændring: ”Kontingentet er 300 kr. pr. år.
Medlemskabet løber i kalenderåret Indmelder man sig efter d. 1/8 betales der halvt kontingent”
Dette forslag blev enstemmigt vedtaget

b) Til paragraf 11 tilføjes følgende:
forslag 1:
H. Alle poster til bestyrelsen er på separat valg, og afgøres ved simpelt flertal.

Forslag 2
H. De menige bestyrelsespladser vælges samtidig ved enkelt afstemning med en
stemme pr medlem.
Der blev stemt om forslag 1: 11 stemmer for, 0 imod og 4 blanke stemmer. Forslag 1 blev derfor
vedtaget med mere end 2/3 stemmer for.
Der blev efterfølgende stemt om forslag 2: 0 stemmer for. Forslag 2 blev derfor ikke vedtaget.

Forslag til ændringer af vedtægterne fra Anders Petersen
c) Forslag til ændring af paragraf 4: Ordinært medlemskab:
Der tilføjes følgende:
E: Aktiviteter i foreningen er som udgangspunkt for alle ordinære medlemmer. Kun hvis
ganske særlige omstændigheder taler herfor, kan der afholdes aktiviteter, hvor ikke alle
ordinære medlemmer kan deltage.
Der blev stemt om forslaget: 9 stemmer for, 4 stemmer imod, 2 blanke stemmer. Forslaget blev
derfor ikke vedtaget.
d) Forslag til ændring af paragraf 11: Generalforsamling
Der tilføjes følgende:
H: Opstår der tvivl om, hvordan foreningens vedtægter skal tolkes, skal
generalforsamlingen - som foreningens øverste myndighed - tage stilling til tolkningen.
Uenighed vedrørende tolkning afgøres på generalforsamlingen ved simpelt flertal
blandt de stemmeberettigede.
I: En bestyrelse kan ikke - hverken på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling
- udelukkende lade en del af bestyrelsen være på valg. Hele bestyrelsen er på enhver
generalforsamling på valg.
Der blev stemt om forslag H: 9 stemmer for, 4 stemmer imod, 2 stemmer blank. Forslaget blev
derfor ikke vedtaget.
Der blev stemt om forslag I, med den kommentar at sidste sætning ændres til: ”Hele bestyrelsen
på enhver ordinær generalforsamling på valg”: 9 stemmer for, 5 imod, 1 blank. Forslaget blev
derfor ikke vedtaget.

e) Forslag til ændring af paragraf 14: Ekstraordinær generalforsamling
Der tilføjes følgende:
D: Foruden de undtagelser, der er anført i vedtægterne, gælder der på en
ekstraordinær generalforsamling naturligvis de samme regler som på en ordinær
generalforsamling. Således gælder der eksempelvis de samme regler vedrørende
stemmeafgivelse, valg til bestyrelsen, stemmeoptælling osv.
Anders valgte at trække forslaget. Der blev derfor ikke stemt om det.
8) Valg til bestyrelse
Alle opstillede havde mulighed for at holde en kort tale inden der blev stemt.
Formand:
Opstillede: Pernille Hasselby
Tillid: 13 for, 2 blanke.
Pernille blev valgt til formand.
Kasserer:
Opstillede: Michael Stenfelt
Tillid: 12, 2 blanke. Mistillid: 1
Næstformand:
Opstillede: Jesper Jansen, Thomas Kragh
Jesper Jansen: 13
Thomas Kragh: 2
Jesper blev valgt til næstformand
Menige:
Menig 1:
Opstillede: Milas Noer, Keld Fernstrøm, Martin Stenfelt og Thomas Kragh
Milas Noer: 5
Keld Fernstrøm: 4
Martin Stenfelt: 4

Thomas Kragh: 2
Milas blev valgt til menigt medlem af bestyrelsen
Menig 2:
Opstillede: Keld Fernstrøm, Martin Stenfelt og Thomas Kragh
Keld Fernstrøm: 8
Martin Stenfelt: 4
Thomas Kragh: 3
Keld Fernstrøm blev valgt til menigt medlem af bestyrelsen
Menig 3:
Opstillede: Martin Stenfelt og Thomas Kragh
Martin Stenfelt: 6
Thomas Kragh: 9
Thomas Kragh blev valgt til menigt medlem af bestyrelsen
Suppleanter:
Opstillede: Emil Pedersen, Victor Dethlefsen
Emil Pedersen: 7
Victor Dethlefsen: 8
Victor blev valgt til 1. suppleant og Emil blev valgt til 2. suppleant
9) Valg af ekstern revisor
Opstillede: Thomas Holst Lund
Tillid: Enstemmig tillid
10) Eventuelt

