Referat af Repræsentantskabs møde d. 17.19. august 2018
Formalia
Referent- og dirigentposterne bliver håndteret af sekretariatet.
Skolens regler bliver forklaret og programmet bliver gennemgået
Supersoldaterne Gustav og Lasse blev introduceret og var med til mødet.
Siden sidst v/ Daniel
REP kommer med update om hvad de har lavet siden sidste møde. Punktet finder sted
både så REP bliver informeret, samt at formandskabet skal bruge det til at skrive
ledelsesberetning.
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Owen har været på tur med vores samarbejdspartner Dragonlegion og
Eramus+
Rasmus har sammen med NRF haft besøg af Kulturministeren – d. 13
august. Der kom også en artikel ud af dette
René, Jacob, Lasse og Gustav har været på besøg på Ungdomsøen og
været en del af VIP turen. D. 16/8
17/8 holdt vi foredrag for underviserne på pædagoguddannelsen på UCC
kbh
Susanne og Jannick har været på besøg på J-popcon
Susanne har besøgt foreninger der var på besøg på Genki-con
1 februar – Jacob var til kredsmøde i friluftsrådet
6 februar – Jacob møde hos DUF om den nye lokalforeningspulje
Marts – Jacob møde hos DUF om Erasmus+
Maj – Jacob og Carina var på DUF internationalepartnerskabsseminar Maj
– Jacob var på Naturmødet
6 juni – Jacob lavede film med Nash Daily om hvad rollespil er, som røg
på youtube.
16 juni – vi var på folkemødet! Sammen med Orkerne Kommer!
Jacob er blevet indstillet til DAK udvalget i DUF (DAK er det
internationale pulje udvalg i DUF) vi får svar i september.
Daniel og Carina har været Køkkenork på Sommerskolen og holdt Bifrost
flaget højt
Tora har været til møde med projektet ”Min skov” omkring at bruge
skovene i Århus.
Kasper har været ude og besøge foreningen Fafner.
Kasper har været ude og besøge Akastins sommerscenarie og hjalp til som
NPC.
Uge 29 – Carina besøgte Rollespilsfabrikkens sommerlejr
d. 6 juni – Carina og Anders var til DUFs evalueringsseminar
d. 5 juli – Carina har været til arbejdsdag i Harreskovshytten og holde
humøret højt
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Vi har sagt ja til at lave A Week In, i forbindelse med Knudepunkt i 2019.
Carina er vores tovholder
Susanne og Carina har sagt til at være tovholdere på det kvindelige
empowermentprojekt, som laves af Sverok og Hyperion.
Joan har været bisidder til møde mellem foreningen Fantasiverden og den
lokale spejderkreds
Vi har afholdt det næste store arrangement i Larper of the World, som gik
rigtig godt, med 45 deltagere fra 9 forskellige lande.

Armbrøster og Bifrosts indblanding v/ Jacob
Jacob fortæller om hvordan loven for brug af armbrøst fungere. Og fortæller at Bifrost
har sendt et brev til justitsministeriet for at få en speciel tilladelse til brug ar
armbrøster for vores medlemmer.
Bifrostpuljen
17.139,- skal uddeles.
Der er ansøgt om 35.000,- i alt.
Det bliver besluttet at vi gennemgår alle projekterne, før der skal vurderes eller
stemmes.
Der bliver afprøvet ny beslutningsproces, med succes.
Den Farvestrålende Fjer – Det Endelige Slag
-Susanne, Jakob og Daniel erklærer sig selv inhabile.
-Søger 5000 til indkøb af materialer.
-Andre projekter lå højere på Bifrosts prioriteringsliste.
Godkendes ikke, men opfordres til at søge igen.
Koyo - KōyōCon
-Joan erklærer sig selv inhabil.
-Søger 5000 til indkøb af et professionelt kamera.
Godkendes, men opfordres til at være mere specifik omkring mærke og produkt.
Ammo Ground Airsoft – Indkøb af lånevåben
-Søger 5000 til indkøb af låneudstyr til nye deltagere.
Godkendes.
Ordnen – Må der regne pile ned over vores fjender
-Søger 5000 til bygningen af et transportabelt tårn.
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-Der står ingen dato for projektets start/slut.
-Budgettet er uklart.
Godkendes ikke, men opfordres til at søge andre puljer.
Føniks – PNP Rum
-Kristoffer og Joan erklærer sig selv inhabile.
-Der søges om 5000 til renovationen af et Pen and Paper rum.
-Datoen på ansøgningen er forældet.
Godkendes, men opfordres til at være opmærksomme på detaljerne i ansøgningen.
Utopia – Port Arthur
-Søger 5000 til bygningen af 2 skibsdæk.
-Fejl i ansøgningen.
-Andre projekter lå højere på Bifrosts prioriteringsliste.
Godkendes ikke, men kontaktes af Bifrost med vejledning.
Rollespilsfabrikken – PR for Tyvenes By
-Jonathan, Carina og Gustav erklærer sig selv inhabile.
-Søger 5000 til en PR-kampagne.
-Rollespilsfabrikken har søgt og modtaget penge i år.
Godkendes ikke.
ELF – Tryg Fritidsinteresse
-Jakob, Susanne og Daniel erklærer sig selv inhabile.
-Der søges 5000 til købet og renovationen af en trygheds-campingvogn.
-Projektet har en varighed på 2 år, der gør at ELF ikke vil kunne søge hos Bifrost
imens.
Godkendes ikke, men opfordres til at søge andre puljer.
Grundet fraværelsen af puljeansvarlig, overtager Sekretariatet opgaven om at give
svar til ansøgere.
Opkvalificering om persondataloven og foreninger v/ René
Gennemgang af nye regler om persondata, med udgangspunkt i emailen udsendt til
Repræsentantskabet d. 7 maj 2018
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Økonomi, hvor skal vi spare v/ René
•

•

Grundet uventet stigning i udgifter, sænkes budgettet på flere arbejdsprojekter.
- 10.000 til Repræsentantskabsmøder
- 4.000 til Dankort maskine
- 1.500 til Arbejdsplanen
- 5.000 til Udvekslingspuljen
- 12.000 til foreningsbesøg
- 5.000 til Metodeudvikling
- 2.000 til Kurser nye
- 3.126 til Knudepunktsrejsepuljen
Repræsentantskabet beslutter at se tiden an til Rep 4, før der ændres
yderligere.

Formanden lukker mødet
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