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Repræsentantskabsmøde  
D. 20.-22. april 2018  
 

Til stedet: Jannick Vangkilde, Camilla Nordin, Christoffer Brunshøj, Maja Løvbakke, John Kjær 
Joyce, Tora de Boer, Susanne Goldsmith, Michael Lauenborg, Daniel Møbjerg, Nickolaj Oksen 
og Jonas Zimsen* 
 

* var ikke tilstede under hele mødet  

 

Formalia  
Sekretariatet blev valgt til referent, dirigent og mødeleder. 

 

Siden sidst v/ Daniel Møbjerg 
Relevante hændelser fra repræsentantskabet siden sidste møde (for 
forretningsudvalget gælder det fra den  
 

• Dirigent til Babylons GF  

• Metodemøder  

• Formandskabsmøder  

• BESTEM møder  

• ESPD møde  

• Udsendte til Knutpunkt i Sverige  

• Bifrost på Fastaval  

• Dirigent til Dansk MilSims GF  

• Dirigent til Einherjernes GF  

• Oplæg om Bifrosts værdigrundlag og metode til TRoAs udvalgsweekend  

• Dirigent til TRoAs GF  

• Dirigent til Den Glemte Legions GF (meldte sig ud)  

• Tora og Einherjernes formand til Skovrejsningsprojekt ”Min Skov”  

• Basar på Fastaval  

• Koordinere DUF ansøgning  

• Initiativstøttemøde  

• Dirigent til Føniks GF  

• Møde om Ungdomsøen i Hareskovshytten  
 

Bifrostpuljen v/ Klara 

Der er 20.000DKK at dele ud til dette møde, men 6 foreninger, der alle søger mellem 
5000 og 6000DKK, så vi kan ikke give penge til alle. 
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Ansøgningen fra Avalon til Dragensskygge blev godkendt 

Ansøgningen fra Giants til troldebygning m.v. blev godkendt 

Ansøgningen fra Utopia til scenariet Port Arthur kan ikke behandles, da de ikke har 
afrapporteret. 

Ansøgningen fra Næstved Rollespilsforening (NRF) til våbenbygning blev ikke 
godkendt  

- Det var en rigtig god ansøgning.  
- Andre ansøgninger opfyldte prioriteringkriterierne bedre.  
- Ansøgningen opfyldte ikke ”Bifrosts aktive strategi” og ”unge/nye 

arrangører”  
- Der var ikke en dato for slutningen på projektet (projekter som slutter inden 

næste rep møde prioriteres)  
- De skal anbefales at søge igen.  

Ansøgningen fra ELF til en stålkasse blev godkendt 

Ansøgningen fra Rollespilsfabrikken til monsterdragt blev godkendt 

 

Der fremsættes forslag om at der tages 5000 kr. ud af arbejdsplanen og gives til 
NRF. Godkendt  
 

Det fremsættes forslag om at der tages 5000 kr. ud af næste mødes Bifrostpulje 
som kan bruges til dette møde. Frafalder 

 

Status på kontingenter v/ Klara  

Status er givet.  
Der er udtrykt bekymring om forkerte oplysninger om visse foreninger der var DUF 
relevante.  

 

Trygdeltagelse v/ supersoldaterne 

Der ønskes generelt at ændringer i fremtiden suppleres med original tekst.  

Guide til håndtering af seksuelle overgreb: Godkendt  

 

10 gode råd til et (køns)inkluderende rollespil: Godkendt  

 

Spilrollespil.dk v/ Tora  

Tora fremlægger.  

Mandatet – giver vi dem domænet: Godkendt  
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Penge: Godkendt  

Orkerne Kommer har afsat de 10.000 kr. i budgettet til løn til Jacob og Daniel.  

Der indstilles til at de 2500 kr. tages fra Arbejdsplanen hvis de ikke er i 
”internetportaler”. Dette findes ud af til næste FU møde.  

 

Opkvalificering v/ Charles  

Charles opkvalificerer udenfor i det gode vejr!  

 

Autismevenligt rollespil v/ Lea  

- Links og referencer i fodnoter  
- Husk at informere om at hensyn ikke er muligt punkt 2 og 4  
- Punkt 8 ”kommunikere om spillet” til starten af punktet  

Godkendt  

 

 

Krigslive v/Jesper 

Jesper præsenterede idéen om at lægge Krigslive under Orkerne Kommer. Det blev 
diskuteret og der endte med et enstemmigt for. 

 

Status på DUF v/ Klara  

Der DUFes derudaf!  

 

Ungdomsøen + udvalg og aktivposter v/ Maja  

Young Mobilizers, Majas efterfølger i Menaudvalget og Rekruteringsansvarlig er 
åbne for henvendelser. Man kan kontakte Maja.  

 

Status på LoTW v/ Anders Berner  

Anders giver status og der indsamles ideer til verdensorganisationen.  

 

 

 


