Referat af Rep. møde IV d. 5.-7.
oktober 2018 i Holstebro
Formalia.
Sekretariatet er valgt som mødeleder og referent.
Hurtig introduktion af lokation og gennemgang af procedure.
Siden sidst.
Susanne – Været i Sverige med Carina til planlægning af inspektionsweekend, med
repræsentanter fra Hyperion og Sverok. Var til Forum. J-Popkais generalforsamling.
Tora – Var til Forum.
Joan – Været til Friluftsmøde. Snakket om toiletter til tusindsårsskoven. Startet
mægling imellem Spejderne og Fantasiverden.
Jonas – En masse møder. Konference om civilsamfundets frafaldelse, møde med
DUF, civilsamfundets dag med spejderne. Ungkulturens topmøde og snakket
rollespil/Sunfall, i Ragnarok.
Michael – Var til Forum.
Jannick – J-pops generalforsamling.
Jonathan – Var til Forum. Startet samarbejde med Dragon Factory i Tyskland.
Jacob – Afleveret ansøgning til Palæstina samarbejde. Kommet med i DAK udvalget.
Ungekulturens topmøde med Jonas.
Gustav og Lasse – Var til Forum. Første episode af Bifrosts Rollemarotter. Skrevet
foreningsguide.
DUF – Delegeret møde d. 1. december.
Der skal vælges repræsentanter til 4 delegerede pladser og 2 observatør pladser, plus
alle der sidder i udvalg har en fri plads. De valgte blev:
1. Styrelsesplads - Jonas Zimsen
2. Tipsudvalget – Anders Berner (kommer dog ikke)
3. DAC udvalget - Jacob Schulze
4. Initiativstøtte udvalget – Nikolaj Oksen
5. Delegeret plads 1 – Maja Løvbakke
6. Delegeret plads 2 – Christoffer Brunshøj
7. Delegeret plads 3 – Joan Ingwersen
8. Delegeret plads 4 – Jannick Vangkilde
9. Observatør plads 1 – Jonathan Vesth
10. Observatør plads 2 – Michael Lauenborg
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DUF - Demokrati, dispensation og fremtidsplan.
Sekretariatet giver en opsummering på ændringerne. Der er givet en 2 års
dispensationsperiode til at få opdateret alle foreningernes vedtægter, der ikke stemmer
overens med kravene.
Der sættes et mål for at have mindst 13 af foreningernes vedtægter ændret inden
december 2019.
Der besvares opklarende spørgsmål.
Bifrostpuljens Formål – Jacob Schulze.
Jacob præsenterer punktet og hans foreslåede ændringer til beskrivelsen af
Bifrostpuljen på Landsforeningens hjemmeside.
Der anmodes om, først at stemme om en vedtagelse af puljens formål, og derefter en
opdatering af prioritetslisten, for at klargøre puljens formål for foreningens
medlemmer.
Begge forslag bliver vedtaget.
Opkvalificering – Historien om Fenris.
3 repræsentanter fra lokalforeningen Fenris kom forbi og holdte en PowerPoint
præsentation af foreningen for repræsentantskabet.
Bifrostpuljen.
Totalpulje: 19.186,Samlet mængde ansøgt: 28.525,PR for Tyvenes By – Rollespilsfabrikken
•
•
•
•

Michael, Jonathan, Carina, Jannick, Daniel og Jonas erklærer sig selv inhabile.
Ansøger om 3950,- til PR materiale.
Taget videre til betragtning.
Tildelt 3400,-

Nyt Møntsystem – LV life
•
•
•
•

Ingen erklærer sig selv inhabile.
Søger om 5000,- til indkøb af in-game mønter.
Taget videre til betragtning.
Tildelt 3000,-

Walkier – LarpG
•

Ingen erklærer sig selv inhabile.
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•
•

Søger om 5000,- til walkie-talkie udstyr.
Tages ikke videre til betragtning.

Jubelæumsbog – Troa
•
•
•
•

Ingen erklærer sig selv inhabile.
Søger om 5000,- til en 30 års jubilæumsbog.
Taget videre til betragtning.
Tildelt 3000,-

Nørder med powertools 2 – Einherjerne
•
•
•
•

Ingen erklærer sig selv inhabile.
Søger om 5000,- til indkøb af batteridrevne el-værktøjer.
Taget videre til betragtning.
Tildelt 4375,-

Kro telt til 100års krigen – Giants
•
•
•
•

Ingen erklærer sig selv inhabile.
Søger om 4575,- til indkøb af telt.
Taget videre til betragtning.
Tildelt 2900,-

Mini computere og RFID armbånd til radiation check – ELF
•
•
•
•

Jannick, Jacob, Daniel, Susanne og Jonas erklærer sig selv inhabile.
Søger om 5000,- til indkøb af RFID armbånd og tilhørende udstyr.
Taget videre til betragtning.
Tildelt 2500,-

De resterende 11,- fra puljen overgår til næste års pulje.
Rapportering fra Forum18.
Uffe V. Jensen afrapporterer dette års forum, og deler erfaringer, samt svarer på
repræsentantskabets spørgsmål.
Forum19 arrangører.
Kernegruppen fra 2018 ønsker at gå videre næste år, med nye tilføjelser.
16-18 arrangører er målet til 2019 gruppen.
Der bliver vedtaget at den opdaterede arrangørgruppe også arrangere Forum 2019.
Økonomisk Update.
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Sekretariatet præsenterer budgettet for resten af 2018. Hvis alt fortsat går efter planen
vil budgettet være positivt i slutningen af året.
Budget 2019.
Sekretariatet præsenterer det, indtil videre, foreslåede budget for 2019.
D. 1. november vil Bifrost få oplyst hvad støtten fra DUF vil ligge på, og derfor vil
FU tage budgettet op til revision på det første møde derefter.
Hovedpunkterne var skæring i REP, foreningsbesøg og ændring i kontingent, men
sidstnævnte diskussion blev udskudt til et andet tidspunkt.
Bifrosts Generalforsamling d. 23. – 25. november.
Sekretariatet præsenterer lokation, program, pris og valgte ordstyrer.
Forretningsordenen bliver gennemgået punkt for punkt, med plads til spørgsmål og
diskussion.
Generalforsamlingen er blevet rykket til d. 23.-25. november, og vil blive afholdt på
Ankersminde, Fyn.
Der bliver åbnet debat omkring opstillingen af et forslag til Generalforsamlingen
omkring et muligt navneskifte af foreningen. Forslag frafalder for nu.
Foreningsguide – Sådan starter du en forening.
Punktet blev præsenteret af sekretariatet.
Der blev givet feedback på udkastet til foreningsguiden.
DCR – Stiftelsen af en fond for rollespilsdanmark.
Punktet bliver præsenteret af sekretariatet.
Der bliver snakket om tankerne bag fordelene ved at stifte en fond, fremtidige håb for
køb af lokationer og ansættelser, samt besvaret opklarende spørgsmål.
Der er blevet betalt 100.000 kroner til opstarten af Dansk Center for Rollespil Fonden.
Evaluering af repræsenter + Hvem har planer om at genopstille.
Daniel – Stiller ikke op til REP.
Maja – Genopstiller til REP.
Carina – Genopstiller til REP.
Tora – Genopstiller ikke til REP.
Christoffer – Genopstiller til REP.
Jonathan – Genopstiller til REP.
Nikolaj – Genopstiller til REP.
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Michael – Genopstiller til REP.
Jannick – Genopstiller til REP.
Susanne – Genopstiller til REP.
Jacob – Genopstiller til REP.
Joan – Genopstiller til REP.
Generelt ønskes der at bibeholde weekendmøderne og den gode fællesskabskultur.
Det ønskes yderligere, at bilagene til møderne udsendes seneste en uge før.
Vi siger tusind tak for et godt år og et godt samarbejde!
Evt.
Forhøjelse af kontingent.
Joan forslår at forhøje den årlige kontingentbetaling til 500,- om året.
Forslaget frafalder.
Der bliver foreslået at der startes debat til GF angående kontingent stigning.
Forslaget frafalder.
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