
Referat fra rollespilsforeningen 

Dragonfactorys ordinære generalforsamling 

Den 7. februar 2018 kl. 19:00, Dragegården (Lystoftegaard), Gl. Skovlundevej 1, 2740 Skovlunde 

Tilstede: 

13 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) Indkomne forslag 

8) Valg til bestyrelse 

9) Valg af ekstern revisor 

10) Eventuelt 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2) Valg af dirigent 

Thomas Kragh blev valgt til dirigent. 

3) Valg af referent 

Keld Fernstrøm blev valgt som referent. 

4) Valg af stemmetællere 

Pernille Hasselby og Martin Stenfelt blev valgt som stemmetællere. 

5) Formandens beretning 

Foreningen har i det forløbne år afholdt 8 djr, vi har flere deltagere fra klubberne og lidt 
færre af 



vores egne juniormedlemmer. Det går fint med antallet af frivillige. 
Styregruppen skifter lidt ud en gang imellem, men der er et fast anker der er med hele 
tiden, tak til alle der har påtaget sig opgaven. 
 
Lørdags cafe består også stadig, som social sammenkomst. 
12+ har også været afholdt selv om det er noget sværere når der er nogen der har gravet 
græsplænen op. Det er meget svært at slås i mudder. 

 
Der er blevet spillet noget game of thrones kortspil, det vil vi gerne have mere af. 
Keld har promoveret foreningen blandt game of thrones spillere og de vil de næste par 
måneder mødes til noget turnering, en til to gange om ugen, vi håber de falder til her så de 
melder sig ind i foreningen. 

 
Sfa: igen i år havde vi et godt sfa, vi fik igen reddet verden og det kan vi kun gøre i kraft af 
alle de aktive frivillige der deltager, der var nogle godt besøgte workshops op til sfa, hvor 
der blev lavet mange kreative ting til spillet. Bla. En ny portal som ikke skulle på bålet, den 
var nemlig så flot at vi gerne vil bruge den igen. Det fine udekøkken som vi til hverdag er 
lidt trætte af at se på, kom igen til sin ret og virkede rigtigt fint, nu mangler vi bare at få 
lavet gasgrillen. 
 
Vi skal lave sfa igen til sommer, vi har lige valgt en styre gruppe som består af Martin 
Stenfeldt, Emil Heiberg og Keld. Det skal nok blive en god uge. 

 
Krigslive 
Vi tog igen i år afsted til krigslive, denne gang fik alle brystplader og nye hatte, der blev 
pyntet med pels så alle så lidt mere bredskuldrede ud. Det var en god tur og vi mødte en 
masse flinke menesker. Der blev også rollespillet et større slagsmål i midten af lejren og 
alle så ud til at more sig kosteligt. 
Vi gør det igen til maj, men denne gang skal vi helt til nordjylland, det bliver en lang bustur. 

 
Værkstedet. 
Værkstedet er blevet flittigt brugt. 
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. Dog halter det temmelig meget med oprydningen. 
 
Lokaler 
Ja det har vi jo snakket meget om. Sidste år hed det sig at vi skulle flytte ind i 
fodboldtklubben der ligger lige op til vores spilområde, der var ikke så meget plads og det 
var et stort problem at der ikke var plads til værksted, men så gik der politik i det, og 
fodboldtklubben valgte at dele sig i to så det kunne ikke blive til noget. 
I sommerferien rykkede kommunen så rundt på deres ansatte og vi fik en ny medarbejder 
vi skulle snakke med, forfra øv. Men hun kom op med en god ide, selv om vi måtte vente 



rigtig længe på det. Nu er det så bestemt at vi skal flytte ind i “ det blå hus” i egebjerg, det 
siges at man kan gå mellem spilområdet og lokalerne på 15 min. 
Lokalerne er så store at vi både kan få plads til gaderoben, hygge og værksted. Der følger 
også en container med hvor vores udekøkken kan overvintre. 
Det er tæt på nu at vi skal flytte, der er blevet gjort rent i næste uge, har vi fået besked på 
og flyttemanden har været og se på læsset så vi kan få nogle flyttekasser. 
 
Det bliver super fedt at komme ud af det dødvande vi har gået rundt i det sidste år. 
Jeg har et håb om at det giver flere aktiviteter i lokalerne, og måske nogle nye gode ideer 
til sjove ting at være sammen om. 
 
Nu går de gamle af 
Jeg har været formand i to år og har besluttet at nu er der unge menesker der skal have 
chancen for at prøve det. 
Det har været sjovt hyggeligt besværligt og udfordrende, men frem for alt meget givende 
at få lov til at stå i spidsen for foreningen, jeg vil sige tak for kampen og lade stafetten gå 
videre. 
Michael har også været med i bestyrelsen i mange år og har også besluttet at nu skal der 
unge kræfter ind. Tak for det gode arbejde. 
 
Her også en tak til de andre bestyrelses medlemmer der lægger mange kræfter i få 
foreningen til at fungere. 
 

6) Regnskab og godkendelse deraf 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

7) Indkomne forslag 

 

Forslag fra Martin Stenfelt om at gøre Facebook ”Dragonfactory Senior”-gruppen til en 

gruppe for betalende medlemmer og ikke andre. 

Forslaget blev fremlagt mundtligt af Martin Stenfelt. Det blev efterfølgende diskuteret af 

generalforsamlingen, og der blev fremlagt argumenter for og imod blandt 

generalforsamlingens medlemmer. Diskussionen endte med to forslag, der blev stemt om: 

1) Man skal være fyldt 15 år samt have betalt kontingent for at blive medlem af 

Facebook ”Dragonfactory Senior”-gruppen. 

6 stemmer for, 6 stemmer imod, 1 blank stemme. Forslaget blev derfor ikke vedtaget. 

2) Man bliver smidt ud af Facebookgruppen, når man ikke har været medlem i et år. 

8 stemmer for, 5 stemmer imod. Forslaget blev derfor vedtaget. 

 



Forslag til vedtægtsændringer fra Milas Noer, Jesper Jansen og Keld Fernstrøm 

Forslag 1: 

Til §5 ændres punkt A fra 

A. Kontingentets størrelse kan kun fastsættes og ændres på generalforsamlingen, og 

opfattes som en del af vedtægterne. 

Til 

A. Kontingentets størrelse kan kun fastsættes og ændres på generalforsamlingen. 

Dertil ændres punkt B fra 

B. Kontingentet er 300 kr. pr. år. Medlemskabet løber i kalenderåret. Indmelder man 

sig efter d. 1/8 betales der halvt kontingent. 

Til 

B. Medlemskabet løber i kalenderåret. Indmelder man sig efter d. 1/8 betales der 

halvt kontingent. 

Forslaget blev fremlagt, og der blev stemt om forslaget. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

Forslag 2: 

Til §8 ændres punkt E fra 

E. Ved stemmelighed for en beslutning i bestyrelsen benyttes det parlamentariske 

princip – dvs. at forslaget vedtages, hvis der ikke er flertal imod det. 

Til 

E. Ved stemmelighed for en beslutning i bestyrelsen er det formandens stemme, der 

afgør udfaldet. 

 

Forslaget blev fremlagt, og der blev stemt om forslaget. 

9 stemmer for, 4 stemmer imod. Da der er mere end 2/3 stemmer for blev forslaget 

vedtaget. 

Forslag 3: 

Til §9 ændres punkt F fra 



F. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke møder op eller melder afbud til tre på hinanden 

følgende bestyrelsesmøder, anses denne som udgået af bestyrelsen og en 

suppleant tiltræder i stedet bestyrelsen som menigt medlem. 

Til 

F.   Hvis et bestyrelsesmedlem ikke møder op til tre på hinanden følgende 

bestyrelsesmøder, kan bestyrelsen vælge at anse denne som udgået af bestyrelsen og 

en suppleant tiltræder i stedet bestyrelsen som menigt medlem. 

Forslaget blev fremlagt, og der blev stemt om forslaget. 

 

8 stemmer for, 5 stemmer imod. Forslaget blev derfor ikke vedtaget. 

Forslag 4: 

Til §11 ændres punkt H fra 

H.    Alle poster til bestyrelsen er på separat valg, og afgøres ved simpelt flertal. 

Til 

H.     Formand, næstformand og kasserer er på separat valg og afgøres ved simpelt 

flertal. Menige bestyrelsesmedlemmer vælges ved én afstemning hvor alle afgiver op til 

3 forskellige stemmer. Suppleanter vælges ved én afstemning hvor alle afgiver op til 2 

forskellige stemmer. 

Forslaget blev fremlagt, og der blev stemt om forslaget. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 5: 

Til §11 tilføjes følgende 

I.    Man er kun opstillingsberettiget til bestyrelsen hvis man har været medlem året 

inden generalforsamlingen. 

Forslaget blev fremlagt, og der blev stemt om forslaget. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

Note: Der ankom en ekstra stemmeberettiget til generalforsamlingen, og der er derfor 14 

stemmer totalt i de efterfølgende afstemninger. 

 



               Forslag 6: 

Til §14 tilføjes følgende 

D.   Til en ekstraordinær generalforsamling gælder de samme regler som til en 

ordinær generalforsamling undtaget dagsordenen, der kun behøver indeholde 

følgende punkter: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

2. Valg af dirigent 

3. Valg af referent 

4. Valg af stemmetællere 

Forslaget blev fremlagt, og der blev stemt om forslaget. 

9 stemmer for, 5 stemmer imod. Forslaget blev derfor ikke vedtaget. 

8) Valg til bestyrelse 

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

Formand: 

Opstillede: Milas Noer 

Tillid: 12, 2 blanke. 

Milas blev valgt som formand. 

Næstformand: 

Opstillede: Thomas Kragh, Jesper Jansen, Victor Dethlefsen, Emil Heiberg 

Thomas Kragh: 1 stemme 

Jesper Jansen: 8 stemmer 

Victor Dethlefsen: 2 stemmer 

Emil Heiberg: 3 stemmer 

Jesper Jansen blev valgt som næstformand. 

Kasserer: 

Opstillede: Keld Fernstrøm 

Tillid: Enstemmig tillid. 

Keld Fernstrøm blev derfor valgt som kasserer. 



Menige: 

Opstillede: Thomas Kragh, Emil Heiberg, Victor Dethlefsen, Martin Stenfelt 

Thomas Kragh: 4 stemmer 

Emil Heiberg: 12 stemmer 

Victor Dethlefsen: 12 stemmer 

Martin Stenfelt: 12 stemmer 

Emil, Victor og Martin blev derfor valgt til menige medlemmer af bestyrelsen. 

Suppleanter:  

Opstillede: Jannick Jacobsen og Kevin Legind 

Jannick Jacobsen: 8 stemmer 

Kevin Legind: 7 stemmer 

Jannick blev derfor valgt til 1. suppleant og Kevin blev valgt til 2. suppleant. 

9) Valg af ekstern revisor 

Opstillede: Thomas Holst Lund 

Tillid: Enstemmig tillid. 

10) Eventuelt 

 

 


