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Referat bestyrelsesmøde d. 5/11 2018 

Deltagere: 

Bestyrelse: Jesper, Heiberg, Victor, Martin, Jannick, Kevin og Keld  

Gæster: Milas, Simone, Jesper (fra Rollespilsfabrikken) 

Afbud: Jesper (formand) 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

2. Kalender 

3. Indgående post 

4. Økonomi 

5. ”Orker i det grønne” besøg - Rollespilshytten 

6. Julefrokost 

7. Julebanko 

8. Krigslive styregruppe 

9. SFA styregruppe 

10. SFA evaluering 

11. Monsterdragt 

12. Lokaler 

13. Mythodea 

14. Warhammer i lokalerne 

15. Næste bestyrelsesmøde 

16. Evt. 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

2. Kalender 

 

12. november – DJR møde 

17. november – DJR 

19. november – DJR 12+ 

9. januar - Bestyrelsesmøde 

Derudover magisk mandag alle mandage i lokalerne. 

Desuden også Warhammer hver onsdag i foreningen. 

3. Indgående post 

Der har ikke været nogen relevant indgående post. 

4. Økonomi 

Økonomien ser fin ud. 

5. Besøg fra ”Orker i det grønne”- rollespilshytten 

”Orker i det grønne” har købt hareskovshytten i Hareskoven med støtte fra Københavns Kommune. 

De er i gang med at gøre hytten mindre spejderagtig og mere rollespilsagtig. Tanken bag hytten er 
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bl.a. at foreningerne i Storkøbenhavn skal kunne bruge/leje hytten til rollespilsarrangementer.  

Lige nu ejer Rollespilsfabrikken hytten, men tanken er at det skal være ejet af en fond, man kan 

lege den af. Planen er at der bl.a. kommer til at være sheltere og 10 Markhuse. Der bliver også 

bygget et stort værksted. Der er nogle muligheder/tanker: 

1) Leje hytten til arrangementer 

2) Være med til at hjælpe med at bygge og udvikle hytten og sættes vores præg på det 

3) Ungdomsrollespil i aldersgruppen mellem 8-14 og frem til voksenrollespil (ca. 15-16-årige til 20-

årige) 

De vil gerne samarbejde med os/have os med ind over om at starte ungdomskampagnen op, hvis vi 

vil være med. Ellers er vi også velkomne til at sende vores 15-årige derud når de ikke længere kan 

deltage i vores kampagne. Der er også mulighed for at slå telte op lige ved hytten. Der er plads til 

cirka 50 overnattende i senge. Standardprisen er 5000 for en weekend og 15.000 for en hytte. 

Derudover kan man snakke med dem, hvis man gerne vil lave et scenarie en enkelt aften. 

Der kan også fx afholdes seniorarrangementer, hvis vi gerne vil holde det i nogle lokaler, der ikke er 

vores egne. 

Der bliver afholdt to sommerscenarier: Et voksenscenarie og et juniorscenarie. Juniorscenariet 

afholdes onsdag-lørdag i uge 28. Seniorscenariet afholdes i uge 29 og er den af 3-i-1 scenariet som 

Orkerne Kommer afholder. 

Vi snakkede også om at arrangere et 12+-arrangement til SFA hvor vi angreb deres skov eller 

omvendt. 

6. Julefrokost 

Der er ikke nogen, der har meldt sig til at arrangere julefrokost. Keld melder det ud på Facebook 

igen. Vi plejer at holde det enten i januar eller februar så det haster ikke meget. 

7. Julebanko 

Katja vil gerne afholde julebanko for foreningens seniormedlemmer og vil gerne have 1000 kroner 

til det. Bestyrelsen synes det er et fedt initiativ, og vi vil gerne støtte op om det. Hun får derfor 

1000 kroner til at afholde det. 

8. Krigslive 2019 (styregruppe) 

Milas og Victor har meldt sig til at være ansvarlige for krigslive 2019. De vil gerne have en tredje 

person med også dog. De er valgt som styregruppe og må gerne selv tilføje et tredje medlem til 

styregruppen, hvis de har lyst til det. 

Planen er foreningen skal stille med to enheder, hvor næsten alt det udstyr, som foreningen i 

forvejen har lavet og købt til Krigslive bliver genbrugt. Denne ene gruppe skal være en tungt 

pansret enhed og den anden enhed skal være en bueskytteenhed.  

De planlægger et budget til det nye år. 

9. SFA Styregruppe 

Martin og Simone vil gerne være i styregruppen for SFA 2019. Deres vision er at tænke nyt: F.eks. to 

byer, det kommer ikke nødvendigvis til at være i Wismerheim-verdenen, ideologier der crasher mv. 



Side 3 af 4 
 

De vil gerne åbne tilmeldingen d. 1. december eller 1. januar. De vil gerne have 50.000 til at lave 

udstyr til børnene samt til de frivillige kan anskaffe sig fedt udstyr til deres roller.  

Martin og Simone er valgt til SFA styregruppe 2019. Prisen for 100 kroner for medlemmer, og man 

skal være medlem for at deltage. 

10. SFA evaluering 

SFA styregruppen har evalueret SFA 2018 og har forsøgt at lave en skabelon, vi kan genbruge til 

forskellige typer arrangementer i foreningen, som kan gå videre til de nye styregrupper, så de kan 

lære af de tidligere styregruppes styrker og mangler. Keld lægger den på Facebook så bestyrelsen 

kan læse den og melde tilbage i forhold til om skabelonen kan bruges som en generel 

arrangementsevalueringsskabelon. 

11. Monsterdragt 

Foreningen er blevet spurgt om de vil købe en monsterdragt. Vi vil gerne se den før vi beslutter os 

for om vi vil købe den. Jannick og Victor tager ud og kigger på den og beslutter sig for, om de vil 

købe den. 

12. Lokaler 

Vi skal være gode til at rydde og gøre rent i vores lokaler. Det er rigtig vigtigt, at vi er gode til at 

minde hinanden om at vi alle sammen er ansvarlige så vi alle sammen tager en tørn og for holdt det 

rent. Det er ikke lokaleudvalgets ansvar at gøre rent – Det er et fælles ansvar! 

13. Mythodea 

Fjorten medlemmer af foreningen vil gerne tage til Mythodea som en foreningstur. De satser på at 

ende med at være mellem 15 og 20 personer. Det lyder rigtig fedt. Vi glæder os til at høre mere om 

det. 

14. Warhammer i lokalerne 

Thomas Kragh og Miguel er begyndt at afholde warhammerarrangementer (Age of Sigmar) i 

lokalerne hver onsdag. De vil gerne have lov til at holde arrangementer fast hver onsdag og lade 

ikke-medlemmer deltage resten af 2018. Derefter skal de melde sig ind i 2019. Nye medlemmer i 

2019 vil have en klippekortsordning, hvor de kan prøve at komme herud 3 gange og herefter skal 

melde sig ind for fortsat at deltage. 

De får lov til at spille gratis resten af 2018 og herefter indføres et klippekort med 3 forsøgsgange i 

2019. Herefter skal de betale medlemskab for fortsat at spille i foreningens lokaler. 

Derudover vil Thomas Kragh gerne afholde turneringer i 2019, der er gratis for foreningens 

medlemmer, men koster penge for ikke-medlemmer. Det glæder vi os til. Det lyder rigtig godt. 

15. Foredrag om frivilligt arbejde 

Thomas Kragh vil gerne prøve at arrangere et foredrag med Jonas Hedegård omkring frivilligt 

arbejde for alle lokalforeninger. Det lyder også rigtig godt.  

16. Nytår i foreningen 

Der er nogle medlemmer, der gerne vil arrangere at holde nytår i foreningen. Der bliver et 

deltagergebyr på 100 kroner, og foreningen støtter herudover projektet med 2000 kroner. 
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17. Næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde bliver mandag d. 7. januar 2019 kl. 19:00. 

18. Evt 


