Referat fra rollespilsforeningen
Dragonfactorys ordinære
generalforsamling
Den 4. februar 2019 kl. 19:00, Egebjergvang 231, 2750 Ballerup
Tilstede: 28
Stemmeberettiget: 28
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) Bifrost
10) Eventuelt

Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev enstemmigt godkendt.
2) Valg af dirigent
Milas Noer blev valgt enstemmigt som dirigent.
3) Valg af referent
Simone Them Larsen blev valgt som referent.

4) Valg af stemmetællere
Michael Stenfelt og Pernille Hasselby blev valgt som stemmetællere.
5) Formandens beretning
Formand Jesper Jansen fremlagde hans beretning. Den lød følgende:
Året startede lettere kaotisk, da vi skulle flytte til nye lokaler, men ikke vidste hvornår. D. 7
april 2019 skete det endelig. Operation startede tidligt om morgen med to flyttebiler, otte
flyttefolk og en masse frivillige. Der var ca. 120 flyttekasser og flere flyttebure.
Inden vi flyttede, var der blevet brugt en del penge på at få de nye lokaler malet og sat i stand.
Der var også brugt flere weekender med nedpakning af alt vores udstyr. Vi er kommet godt på
plads i ’Det blå hus’, og er meget glade for vores nye lokaler.
Foreningen har i det forløbne år afholdt otte DJR. Vi har fået færre deltagere fra klubberne og
lidt færre af vores egne juniormedlemmer. Det går rigtig godt med antallet af frivillige.
12+ har også været afholdt otte gange i år. Med godt det samme antal deltagere som sidste år.
Vi tog igen i år afsted til krigslive. Denne gang skulle der laves nyt look, da vi skulle spille i et
Game of Thrones univers og ikke Warhammer. Der blev arbejdet hårdt for at nå at blive
færdig til tiden, da der lige var en flytning, der skulle overstås først. Denne gang valgte vi at
leje en bus, som kørte alle 23 deltagere til Nordjylland.
Igen i år havde vi et godt SFA, 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 ting til
spillet. Der blev blandt andet lavet en masse nye monstermasker, som skulle bruges til det
sidste storeslag, hvor det lykkedes børnene at besejre alle monstrene og få freden tilbage i
landet.
Efter SFA afholdte vi foreningens årlige sommerfest.
Vi skal lave SFA igen til sommer, og vi har valgt en styregruppe, som består af Martin og
Simone. Forberedelserne allerede gået i gang, og det skal nok blive en god uge.
I år fyldte vores forening 20 år, og det blev fejret. Vi holdte en reception, hvor vi havde
inviteret alle nye som gamle medlemmer og deres forældre til at komme forbi. Vi fik endda
besøg af vores borgmester, Jesper Würtzen, som fik set lidt af, hvad vi går og laver. Om
aftenen holdt vi fødselsdagsfest for alle nye som gamle medlemmer og folk fra
rollespilsmiljøet.
Foreningen deltog også for første gang til Halloween i Måløv og hjalp med at skræmme alle
gæsterne.
Værkstedet er blevet flittigt brugt. Der er blevet lavet personligt udstyr og ting til SFA, DJR
og Krigslive. Det er dejligt at se al den aktivitet i foreningen.

Magiske mandag er blevet afholdt næsten hver mandag med mange deltagere. Der er blevet
lavet udstyr, snakket og spillet brætspil, ja, bare generelt blevet hygget, og det er godt at se, at
så mange kommer hver mandag.
Vi har igen fået en fast spilledag for tabletop. Hver onsdag bliver der nemlig spillet AOS (Age
of Sigmar) i vores lokaler.
Foreningens nye lokaler er blevet brugt meget flittigt af alle medlemmer, og det er godt at se,
at der er så meget liv i huset.
Derudover er der også blevet afholdt mange sociale arrangementer som lørdagscafe,
julefrokost, julebanko, biograftur og film aften.

6) Regnskab og godkendelse deraf
Kasserer Keld Fernstrøm fremlagde årsregnskabet. Regnskabet er godkendt af revisor
Thomas Holst Lund.
Keld gav en uddybning af indtægter og udgifter.
I forhold til indtægter fortalte Keld, at foreningen er gået ned i medlemstal hos både på
junior- og seniormedlemmer. Dog har havde foreningen det samme antal for egne børn, men
lidt færre for klubberne, til SFA.
I forhold til omkostninger forklarede Keld, at posten ’drift af lokaler’ har været stor, fordi vi
har brugt mange penge på maling af lokalerne, indretning osv.
SFA har brugt omtrent det samme som foreningen plejer.
Krigslive har været en stor post, grundet leje af bussen.
Keld sagde, at vi i år har haft et underskud på 30.000 kr. Dette er et underskud, som vi
havde regnet med, i og med, at vi vidste, at vi skulle flytte. At flytte er noget, som vi har
sparet op til i et stykke tid. Underskuddet er derfor ikke uventet.
Herefter skulle regnskabet godkendes af generalforsamlingen.
27 stemte for regnskabet.
1 stemte blankt.
I alt: 28

7) Valg til bestyrelse
Alle opstillede havde mulighed for at holde en kort tale, inden der blev stemt.
Der blev krævet lukket afstemning.
Formand:
Opstillede: Jesper Jansen og Martin Stenfelt
Jesper Jansen: 18
Martin Stenfelt: 7
Blank: 3
I alt: 28
Jesper Jansen blev genvalgt som formand.
Næstformand:
Opstillede: Emil Friis Heiberg, Martin Stenfelt og Victor Dethlefsen
Emil Friis Heiberg: 3
Martin Stenfelt: 16
Victor Dethlefsen: 5
Blank: 3
Ugyldig: 1
I alt: 28
Martin Stenfelt blev genvalgt som næstformand.
Kasserer:
Opstillede: Keld Fernstrøm
Tillid: 26

Blank: 1
I alt: 27
Keld Fernstrøm blev genvalgt som kasserer.
Menige:
Opstillede: Emil Friis Heiberg, Jannick Jakobsen, Jonatan Mulvad Holmberg, Morten Bay
Jørgensen, Peter Glarnø og Victor Dethlefsen
Emil Friis Heiberg: 21
Jannick Jakobsen: 21
Jonatan Mulvad Holmberg:1
Morten Bay Jørgensen: 13
Peter Glarnø: 4
Victor Dethlefsen: 21
I alt: 28
Ved punkt nr. 9, der omhandler Bifrost, var det meningen af Formanden for
Landsforeningen Bifrost, Maja, skulle holde et oplæg om, hvad Bifrost står for, hvad Bifrost
kan tilbyde og hvad Bifrost tager ansvar for. Da generalforsamlingen trak ud, var hun
forhindret i at blive til punkt nr. 9. Af den årsag holdte hun sit oplæg under dette punkt,
imens der blev talt stemmer.
I sit oplæg forklarede hun, at Bifrost er en interesseorganisation, der vil fremme rollespil.
Bifrost fungerer som en paraplyorganisation, med flere foreninger som medlemmer. Når
man som forening er medlem af en sådan paraplyorganisation, giver det mulighed for at
søge støtte hos forskellige puljer. Som medlem af Bifrost kan man også søge penge hos
Bifrost selv. Her kan man søge penge til ting der fremmer Bifrosts interesse. I oplægget

forklarede Maja også yderligere, at man som medlem af Bifrost også får en forsikring til
foreningens frivillige. Hun forklarede også, at Bifrost ville forsøge at tilgodese alle
kampagner. Nogle kan blive tilgodeset ét år, og nogle kan blive tilgodeset et andet år. Hun
forklarede dog, at Bifrost ikke kan eller vil bestemme over, hvad deres 50 medlemmer
foretager sig. Hun nævnte dog, at Bifrost ville være villige til at hjælpe med at reorganisere
disse kampagner, hvis to store landsdækkende kampagner lå oveni hinanden.
Emil Friis Heiberg, Jannick Jakobsen og Victor Dethlefsen blev genvalgt som menige
Suppleanter:
Opstillede: Jonatan Mulvad Holmberg, Katja Vinding, Morten Bay Jørgensen og Peter
Glarnø
Jonatan Mulvad Holmberg: 4
Katja Vinding: 13
Morten Bay Jørgensen: 21
Peter Glarnø: 17
I alt: 28
Morten Bay Jørgensen blev valgt som første suppleant, og Peter Glarnø blev valgt som
anden suppleant.
8) Valg af ekstern revisor
Opstillede: Thomas Holst Lund
Tillid: 23
Blank: 5
I alt: 28
9) Bifrost

Bestyrelsen vil høre generalforsamlingens holdning til følgende: ”skal Dragonfactory være
medlem af Landsforeningen Bifrost?”. Dette er en vejledende afstemning og bestyrelsen er ikke
bundet af den.
Der blev inden afstemning åbnet for diskussion af spørgsmålet.
Som sagt var det meningen, at Maja skulle deltage i denne diskussion og holde sit oplæg her.
Men i og med at generalforsamlingen trak ud, kunne hun ikke blive til dette punkt.
Martin Stenfelt forklarede, hvad der var grundlaget for diskussionen. Grundlaget var at
Rollespilsfabrikken har, ubevidst, valgt at lægge et sommerferierollespil i uge 28, ude i
Hareskoven, hvilket ligger få kilometer fra vores. Martin skitserede situationen som et problem,
da han søger hjælp hos Bifrosts’ generalsekretær René Bokær, men at der ikke er meget hjælp at
hente. Keld har dog senere snakket med Formanden for Bifrost, Maja, der dog har forslået at
hjælpe med at åbne op for dialog omkring dette, mellem os og Rollespilsfabrikken, således at
deres kampagne ikke ligger oven i vores i fremtiden.
7 gik under punktet.
Ja: 13
Nej: 7
Blank: 1
I alt: 21
Generalforsamlingens holdning er, at Dragonfactory skal fortsat være medlem af
Landsforeningen Bifrost.
10) Eventuelt
Pernille præsenterede lokaleudvalget.
Keld fortalte om, at bestyrelsen ønsker to til fire ’frivilligeansvarlige’. Det indebærer, at man
hjælper nye frivillige med at komme godt ind i foreningen. I praksis opgiver man sit
telefonnummer, således at de nye frivillige kan tage kontakt til en, hvis de har spørgsmål eller
problemer, enten i forhold til bestyrelsen eller andre frivillige.

De der meldte sig var: Glenn Grøhn Nielsen, Jonatan Mulvad Holmberg, Katja Vinding og
Kevin Løwe Legind.

