
Referat fra rollespilsforeningen 

Dragonfactorys ordinære generalforsamling 

Den 2. februar 2020 kl. 13:00, Egebjergvang 231, 2750 Ballerup 

Tilstede: 

24 stemmeberettigede, 0 ikke stemmeberettigede. 

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) Foreningsstruktur 

10) Eventuelt 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev enstemmigt godkendt. 

 

2) Valg af dirigent 

Emil Heiberg blev valg ttil dirigent. 

3) Valg af referent 

Keld Fernstrøm blev valgt som referent. 

4) Valg af stemmetællere 

Morten Bay og Mette Wolfhagen blev valgt til stemmetællere. 

5) Formandens beretning 

 

 



6) Regnskab og godkendelse deraf 

Keld præsenterede årsregnskabet.  Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

7) Valg til bestyrelse 

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

Formand: 

Opstillede: Jesper Jansen, Victor Dethlefsen 

Jesper Jansen: 13 stemmer 

Victor Dethlefsen: 10 stemmer 

Derudover var der 1 blank stemme. 

Jesper Jansen blev derfor valgt til formand. 

Næstformand: 

Opstillede: Jannick Jakobsen, Peter Glarnø 

Jannick Jakobsen: 18 stemmer 

Peter Glarnø: 6 stemmer 

Derudover var der 0 blanke stemmer. 

Jannick blev derfor valgt til næstformand. 

Kasserer: 

Opstillede: Keld Fernstrøm 

Tillid: 22 stemmer 

Mistillid: 0 stemmer 

Blanke: 0 stemmer 

Menige: 

Opstillede: Jonatan Holmberg, Peter Glarnø, Milas Noer, Rasmus Monty, Victor Dethlefsen, 

Katja Vinding 

Jonatan Holmberg: 6 

Peter Glarnø: 10 

Milas Noer: 13 

Rasmus Monty: 9  



Victor Dethlefsen: 23 

Katja Vinding: 9 

Derudover var der 2 blanke stemmer. 

Victor, Milas og Peter er derfor valgt ind i bestyrelsen som menige medlemmer. 

Blev derfor valgt til menige bestyrelsesmedlemmer. 

Suppleanter:  

Opstillede: Jonatan Holmberg, Rasmus Monty 

Jonatan: 10 stemmer 

Monty: 14 stemmer 

Monty er derfor valgt til 1. suppleant og Jonatan er valgt til 2. suppleant.  

8) Valg af ekstern revisor 

Opstillede: Thomas Holst Lund 

Tillid: Thomas blev enstemmigt valgt til ekstern revisor. 

9) Udvalg 

Keld og Jesper præsenterede et forslag til at oprette en række udvalg med budget og bad 

generalforsamlingens medlemmer om at række hånden i vejret, hvis de var interesseret i at 

være en del af nogle af udvalgene. 

Kommunikation: Victor Dethlefsen, Tobias Thoning 

Værksted: Katja, Jannik 

Lokaler: Mette, Peter 

10) Eventuelt 

 

1) Katja vil gerne opdatere udvalgsbillederne i gangen 

2) Milas vil gerne opfordre folk til at give deres holdning til kende i forhold til foreningens 

fremtid. 

a. Her blev der bl.a. snakket om at starte et nyt kampbaseret scenarie op, der 

kunne afholdes for andre foreninger. 

b. Der blev også snakket om at udvide fokus på brætspil, tabletop mm. 

c. Der blev også snakket om muligheden for at lave et ugentligt rollespil, der 

foregik sen eftermiddag/tidlig aften for at juniorer skulle have mulighed for 

at ”gå til rollespil”. Det kunne desuden være en fordel i forhold til at få klubber 

med. 



3) Mike vil gerne have en opdatering på nøglesituationen 

a. Jannick ser på det. 

4) Morten Brandt er medlem af foreningen og arbejder med rollespil i klubber til daglig. 

Han kunne godt tænke sig at klubberne i Ballerup og Dragonfactory samarbejder mere.  

Hans klub planlægger at deltage til SFA, men ikke til DJR bl.a. fordi klubberne har deres 

eget rollespil. Han mener, at vi har mange af de samme interesser, men ikke et særlig 

godt samarbejde, og at det er et punkt, vi kan arbejde på langsigtet. 


