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Referat for Repræsentantskabsmøde d. 26. august 2017  
 
Tilstede: Katja (Dragon factory), Jeff (Dansk Milsim), Daniel (NRF), John 
(DMG), Jon (LAE), Sebastian (Rollespilsfabrikken), Jacob (DFF), Michael 
(Rollespilsfabrikken), Maja (Gnist), Troels (A New Hope), Carina (Gnist), 
Jannick (Babylon), Sean (ThyrF) Nikolaj (Ripen) Tora (Bifrosts venner) 
Ikke repræsentantskabsmedlemmer: Klara, Lea, René, Martin Andersen 
(Føniks) 
 
1. Formalia: valg af ordstyrer og referent  
René er blevet valgt som referent. Michael Lauenborg bliver valgt som 

ordstyrer. 

 

2. Siden sidst v/ Daniel 
Foreningsbesøg hos Orden 

Foreningsbesøg hos Dansk Milsim 

Besøg af dansk rollespils projekt i Letland – uge 30 

Besøg hos scenariet Tronspillet 

Strategi udvalget har mødtes 

Besøg på Orkerne Kommer!s sommerskole  

Ansættelses samtaler af Supersoldater 

D. 20 august, Bifrosts priskomitees møde 

Besøg hos Dragonfactorys sommeraktiviteter 

Deltagere og afviklet Bait Byout projektet med palæstinenserne 

Besøg Rollespilsfabrikkens sommerlejr 

Møde med Dansk Center for Rollespil – august 

Besøg hos ELF til scenariet Sunfall 

 

3. Strategien: Opsummering og diskussion v/ Maja 
Maja præsentere strategi oplæg.  

Kommentarer:  

- Dejligt at den bygger videre på den tidligere strategi.  

- Man skal passe på hvordan man vil definere grænser for selve 
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landsforeningen, hvis det er det punkt man vil komme ind på.  Der bliver 

præciseret at strategi forslaget ikke nævner grænser, men at det kan være en 

produkt af at følge strategien.  

- Hvad vil vi: ”Skabe en mere sammenhængende Landsforening ved at styrke 

båndet mellem Bifrost og lokalforeningerne” 

 

4. Status fra Folkemødet v/ René og Nikolaj 
 Status blev givet om hvor seje folkene var på folkemødet, og hvor politiske 

gavnligt det var. Og et ønske om at støtte turen til Folkemødet i 2018 

 

5.  FROKOST + rundvisning i Ungdomshuset  

 

6. Supersoldater v/ Lea og Klara  
De nye supersoldater præsentere sig selv og hvad projektet handler om, og 

hvad deres arbejdsopgaver kommer til at omhandle det næste års tid. 

- Lea brænder for at udviklingen rollespil kan skabe for mennesker, især 

unge, og det vil hun gerne arbejde for. 

- Klara brænder for projektets del omkring trygdeltagelse, som hun glæder sig 

til at gå i kast med. 

 

7. Ansøgninger til Bifrostpuljen v/ Carina  
Ansøgningen fra ELF – Blev afleveret efter deadline, og rykkes derfor til 

REP 4 mødet.  

 

Ansøgningen fra Harreskoven – Katja og Michael erklærer sig inhabile og 

forlader derfor lokalet.  

Ansøgningen er godkendt 

 

Ansøgningen fra Quendi – Ansøgningen er godkendt med fuldt beløb 
 

Ansøgningen fra Ripen – Nikolaj erklærer sig inhabil og forlader rummet.  

Ansøgningen er godkendt 
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Ansøgningen fra Føniks – Martin forlader lokalet under diskussionen, 
Ansøgningen er godkendt med forbehold om at opfordres at forlænge deres 

aftale med ungdomshuset til andre af Bifrosts medlemsforeninger 

 
Ansøgningen fra Gnist – Maja og Carina erklærer sig inhabil og forlader 

rummet 

Ansøgningen er godkendt med fuldt beløb 

 

8. Tilmelding Knutpunkt18 v/ Daniel  
Tilmeldingsformen bliver præsenteret.  

Kort så er der pt. tilmelding for 5 personer, og så bliver de 2 supersoldater 

sendt afsted, sammen med kontaktpersonen for selve turen.  

Der prioriteres om man har været afsted før eller ej.  

Der vil være en bestyrelseskontakt, så ikke opfyldte krav kan blive benævnt 

for foreningen der sender dem afsted. Og ansøgningen skal cleares med 

bestyrelsen fra ansøgers forening.  

Fejler ansøger at levere dokumentation uden god årsag, bliver personen 

nedprioriteret på alle Bifrost  

Der opkræves en egenbetaling på 300 ,-  

 

John rejser en kritisk stemme om at bruge penge fra 2018 budgettet før det er 

godkendt.  

Ellers er der ingen kommentarer til formen. 

 

 

9.  Opsigelse af lokalet i Huset v/ Maja  
Det bliver besluttet at lejemålet I Huset CPH bliver opsagt hurtigst muligt 

 

10. Bait Byout v/ Carina  
Samarbejdsaftalen med Bait Byout er godkendt.  

 

11. Føniks og det fynske imperium v/ Martin Andersen  
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16:25-16:55: (I) Foum17: Hvordan kan rep. hjælpe? v/ René  

16:55-18:00: Arbejdsblok v/ René  

18:00-19:00: AFTENSMAD  
19:00-20:00: Evt. og farvel  

- Repræsentant til Østerskov Efterskoles bestyrelse 
- Rep bliver bedt om at overvejer om man er interesseret, og der 
kommer til at være 3 ledige pladser, hvoraf den ene er reserveret til 
Bifrost. Og vi er blevet opfordret til at stille mere end en op.  
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