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REFERAT AF BIFROSTS ORDINÆRE 

GENERALFORSAMLING 2010 
Prøvehallen, Porcelænstorvet 4, 2500 Valby 

Fredag d. 19. november til søndag d. 21. november 2010 

Referent: Sune T. Jacobsen 
Dirigenter: Kåre M. Kjær og Bo Karlsen 
Se Appendiks A for liste over tilmeldte, herunder de repræsenterede medlemsforeninger og deres 
delegerede. 

FORMALIA 

A) VELKOMST V/ FORMANDEN 

Formanden bød velkommen. 

B) GODKENDELSE AF FORRETNINGSORDENEN 

Forretningsordenen blev fremlagt for GF. Forretningsordenen blev godkendt. 

Den godkendte forretningsorden kan ses i Appendiks B. 

C) VALG AF DIRIGENT 

FU foreslog Kåre M. Kjær og Bo Karlsen som dirigenter, og de blev valgt. 

D) VALG AF REFERENT 

FU foreslog Sune T. Jacobsen som referent, og han blev valgt. 

E) VALG AF STEMMEUDVALG 

Opstillet er, i alfabetisk rækkefølge: 

• Mikkel Rode 

• Stinne Kirketerp 

• Sofie Støvelbæk 

Der er i alt op til 3 pladser. 

Kandidaterne blev valgt. 
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F) FASTSÆTTELSE AF DAGSORDEN 

Bestyrelsens forslag til dagsorden blev vedtaget og tager sig således ud: 

Lørdag: 

1. Formalia 

2. Årsberetning 

3. Præsentation af regnskab 2009 

4. Præsentation af foreløbigt regnskab 2010 

5. Præsentation af budgetforslag 

6. Principprogram 

7. Forslag til vedtægtsændringer 

8. Debat af indkomne forslag 

Søndag: 

9. Afstemning: Vedtægtsændringer 

10. Valg: Alle personvalg, som beskrevet herunder; 

a. Formand 

b. Næstformand 

c. Repræsentantskabet 

d. Suppleanter til repræsentantskabet 

e. Intern revisor 

f. Ekstern revisor 

G) VALG AF REDAKTIONSUDVALG 

Opstillet er, i alfabetisk rækkefølge: 

• Henrik Jensen 

• Uffe V. Jensen 

• Søren Ebbehøj 

Der er i alt op til 3 pladser.  
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Kandidaterne blev valgt uden afstemning. 

ÅRSBERETNING 

Formanden fremlagde årsberetningen. Den skriftlige årsberetning kan læses i Appendiks C. 

Der blev givet tilladelse til applaus. Der var ingen spørgsmål til den skriftlige årsberetning og den blev 

godkendt. 

PRÆSENTATION AF REGNSKAB 2009 

Formanden fremlagde regnskabet, som kan ses i Appendiks D. 

PRÆSENTATION AF FORELØBIGT REGNSKAB 2010 

Forretningsudvalget fremlagde regnskabet, som kan ses i Appendiks E. Efter gennemgangen blev der stillet 

spørgsmål. 

PRÆSENTATION AF BUDGET 

Forretningsudvalget fremlagde forretningsudvalgets forslag til budget, og begge forretningsudvalgets 

alternative forslag til budget. Det oprindelige forslag og de to alternativer kan ses i Appendiks F. Efter 

gennemgangen blev der stillet spørgsmål og afholdt debat om de to alternative budgetforslag.  

PRINCIPPROGRAM 

Repræsentantskabet og forretningsudvalget fremlagde og motiverede for principprogrammet, som kan læses 

i Appendiks I. Derefter var der oplæg til kort debat om valget af emner i principprogrammet. Efter det blev 

generalforsamlingen delt ind i mindre grupper, der hver diskuterede indholdet af et emne i 

principprogrammet. Endelig blev gruppernes arbejde fremlagt og kommenteret i plenum. 

Naya Marie Nord tilbyder at læse principprogrammet igennem for stave- og tegnsætningsfejl.  

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER 

Forretningsudvalget fremlagde og motiverede for de udsendte vedtægtsændringer, som kan læses i 

Appendiks G. Der var ingen kommentarer eller spørgsmål. 

VÆRDIGRUNDLAG 

Forretningsudvalget motiverede for det udsendte værdigrundlag, som kan læses i Appendiks J.  

 

DEBAT AF INDKOMMENDE FORSLAG 
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Der blev motiveret for det indkomne ændringsforslag, som kan ses i Appendiks H. Derefter blev der afholdt 

debat. 

AFSTEMNING 1: VEDTÆGTSÆNDRINGER 

Der er i alt 43 stemmeberettigede ved valgets påbegyndelse. I alt 195 stemmer. Alle forslag kan ses i 

Appendiks G. 

Der blev motiveret for forslag 1 og det blev vedtaget med 190 stemmer for og 5 imod. 

Der blev motiveret for forslag 2 og det blev enstemmigt vedtaget. 

Der blev motiveret for forslag 3 og det blev vedtaget med 185 stemmer for, og 10 imod. 

Der blev motiveret for forslag 4 og det blev afvist med 106 for, 53 blanke og 21 imod. 

De nye vedtægter blev godkendt med 190 for og 5 blanke. 

AFSTEMNING 2: VÆRDIGRUNDLAG 

Der blev motiveret for forslaget til værdigrundlag. Det blev enstemmigt vedtaget. 

AFSTEMNING 3: PRINCIPPROGRAM 

Alle forslag kan ses i Appendiks I. 

Der blev motiveret for forslag 1. Det blev vedtaget med 190 for, 5 imod. 

Der blev motiveret for forslag 2. Det blev vedtaget med 125 for, 39 blanke 31 imod. 

Der blev motiveret for forslag 3. Det blev vedtaget med 174 for, 16 blanke, 5 imod. 

Der blev motiveret for forslag 4. Det blev vedtaget med 194 for, 1 blank. 

Der blev motiveret for forslag 5a. Det blev vedtaget med 170 for, 5 blanke 20 imod. 

Forslag 5b frafalder, da 5a blev vedtaget. 

Der blev motiveret for forslag 6. Det blev vedtaget med 149 for, 31 blanke 15 imod. 

Der blev motiveret for forslag 7. Det blev vedtaget med 140 for, 45 blanke og 10 imod. 

Der blev motiveret for forslag 8. Det blev vedtaget enstemmigt. 

Der blev motiveret for forslag 9. Det blev vedtaget med 194 for, 1 blank. 

Der blev motiveret for forslag 10. Det blev vedtaget med 171 for, 16 blanke 8 imod. 

Der blev motiveret for forslag 11. Det blev vedtaget med 165 for, 20 blanke 10 imod. 

Der blev motiveret for forslag 12. Det blev vedtaget med 142 for, 21 blanke og 32 imod. 

Det endelige principprogram med de vedtagne ændringer blev enstemmigt godkendt. 
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AFSTEMNING 4: INDKOMNE FORSLAG 

Forslaget kan ses i Appendiks H. 

Der blev motiveret kort for det indkomne forslag. Det blev vedtaget. 

AFSTEMNING 5: BUDGET 

Det oprindelige forslag blev trukket af forslagsstillerne og ingen på generalforsamlingen ønskede at 

bibeholde det. 

Der blev motiveret for alternativ 1 og alternativ 2. Alternativ 2 blev vedtaget, og alternativ 1 frafaldt. 

Det oprindelige forslag og begge alternativer kan ses i appendiks F. 

VALG 

Valget er inddelt i følgende delvalg, som behandles i nedenstående rækkefølge. 

A. FORMAND 

Opstillet er, i alfabetisk rækkefølge: 

• Stinne Kirketerp (-) 

Der er i alt op til 1 plads. 

Følgende kandidat blev valgt: 

• Stinne Kirketerp 

B. NÆSTFORMAND 

Opstillet er, i alfabetisk rækkefølge: 

• Anders Berner(Rollespilsfabrikken) 

• Stinne Kirketerp (-) (frafalder) 

Der er i alt op til 1 plads. 

Følgende kandidat blev valgt: 

• Anders Berner 

E. REPRÆSENTANTSKAB 

Opstillet er, i alfabetisk rækkefølge: 

• Søren Ebbehøj (Rollespilsfabrikken) 

• Sofie Falk (Piger i Panser) 
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• Jost L. Hansen (ALEA)  

• Signe Hertel (PiP) 

• Marie Holm-Andersen (PiP) 

• Henrik Jensen (Avalon) 

• Uffe V. Jensen (TroA) 

• Stinne Kirketerp (-)(Frafalder)   

• Jesper Kristiansen (Rollespilsfabrikken) 

• Daniel Larsen (Helios) 

• Rikke Nielsen (ThyRF) 

• Naya Marie Nord (PiP) 

• Søren Parbæk (TroA)  

• Jens Rasmussen (Harreskoven) 

• Mikkel Rode (-)  

• Sofie Støvelbæk (-) 

Der er i alt op til 15 pladser. 

Følgende kandidater blev valgt, i alfabetisk rækkefølge: 

• Søren Ebbehøj  

• Sofie Falk  

• Jost L. Hansen  

• Signe Hertel  

• Marie Holm-Andersen  

• Henrik Jensen  

• Uffe V. Jensen 

• Jesper Kristiansen  

• Daniel Larsen  

• Rikke Nielsen  

• Naya Marie Nord  

• Søren Parbæk   
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• Jens Rasmussen  

• Mikkel Rode  

• Sofie Støvelbæk  

F. SUPPLEANTER TIL REPRÆSENTANTSKABET 

Opstillet er, i alfabetisk rækkefølge: 

• Joachim Dittman (GERF) 

• Søren Ebbehøj (Rollespilsfabrikken) (Frafalder) 

• Sofie Falk (Piger i Panser) (Frafalder) 

• Jost L. Hansen (ALEA) (Frafalder) 

• Signe Hertel (PiP) (Frafalder) 

• Marie Holm-Andersen (PiP) (Frafalder) 

• Henrik Jensen (Avalon) (Frafalder) 

• Uffe V. Jensen (TroA) (Frafalder) 

• Stinne Kirketerp (-) (frafalder) 

• Daniel Larsen (Helios) (Frafalder) 

• Rikke Nielsen (ThyRF) (Frafalder) 

• Naya Marie Nord (PiP) (Frafalder) 

• Søren Parbæk (TroA)   (Frafalder) 

• Lars Pedersen (Avalon)  

• Jens Rasmussen (Harreskoven) (Frafalder) 

• Mikkel Rode (-) (Frafalder) 

• Sofie Støvelbæk (-) (Frafalder) 

Der er i alt op til 5 pladser, og de skal vælges i prioriteret rækkefølge således at den med flest stemmer bliver 

første suppleant, den med næst-flest anden suppleant osv. 

Følgende kandidater blev valgt: 

• 1. Suppleant: Joachim Dittman 

• 2. Suppleant: Lars Pedersen 

G. INTERN REVISOR 
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Opstillet er, i alfabetisk rækkefølge: 

• Kåre M. Kjær (TRoA)  

Der er i alt op til 1 plads. 

Følgende kandidat blev valgt: 

• Kåre M. Kjær 

H. EKSTERN REVISOR 

Opstillet er, i alfabetisk rækkefølge: 

• Revisionsinstituttet 

Der er i alt op til 1 plads. 

Følgende kandidat blev valgt: 

• Revisionsinstituttet 

AFSLUTNING 

Stinne Kirketerp afrunder som nyvalgt formand. 

 

 

 

 

 

 

UNDERSKREVET 

 

 

      

Sune T. Jacobsen, Referent 
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Kåre M. Kjær, dirigent 

 

      

Bo Karlsen, dirigent
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APPENDIKS A – TILMELDTE DELEGEREDE 

Dette appendiks indeholder en liste over fremmødte og, såfremt de var delegerede, hvilken forening de 

repræsenterede. Bemærkt at enkelte fremmødte ikke var til stede under hele Generalforsamling. Det er ikke 

nærmere noteret hvornår de var til stede. 

Navn Forening  Øvrigt 

Joachim Dittman GERF  
Maya Møller GERF  
Natasha Flowers Helios   
Amalie Pallesen Helios   
Sofie Bojsen Helios   
Daniel Larsen Helios  Rep 
Andreas G. Nielsen Dværge Med Guld Rep 
Kasper Nielsen Dværge Med Guld  
Mikkel Christensen Dværge Med Guld Rep 
Emil Kretzschmar Dværge Med Guld  
Glenn E. Revsbech Guldborgsund   
Christoffer C. Lise Guldborgsund   
Kenneth Lissav Guldborgsund   
Karsten Bundgaard Guldborgsund   
Uffe V. Jensen TROA Rep 
Karsten Rasmussen TROA  
Søren Thorup TROA  
Jost L. Hansen ALEA Rep 
Søren Parbæk ALEA Rep 
Nicoline Olsson RoS  
Holger Dueholm RoS  
Jonas Olsson RoS  
Nynne Søs Rasmussen Piger i Panser Ikke aktiv forening 
Marie Holm-Andersen Piger i Panser Rep. Ikke aktiv forening 
Naya Marie Nord Piger i Panser Rep. Ikke aktiv forening 
Signe Hertel Piger i Panser Ikke aktiv forening 
Jens Rasmussen Harreskoven  
Troels Fenger Palm Harreskoven  
Stephan Melin Harreskoven  
Morten B. Willer Harreskoven  
Walter J. H. Külsen Legendernes Budbringer  
Tonni Follman Legendernes Budbringer  
Anders P. Hvid Dolby Legendernes Budbringer  
Kjeld Pedersen Legendernes Budbringer  
Henrik Jensen Avalon  
Peter Hentzen Avalon  
Lars Petersen Avalon  
Jens Pedersen Vitar Horsens Ikke aktiv forening 
Jacob Juhl Vitar Horsens Ikke aktiv forening 
Dorte Ahjodale Vitar Horsens Ikke aktiv forening 
Eli Thue Svensmark Ravnsholt/Reopos  
Lars J. Smith Ravnsholt/Reopos  
Vibeke Skjelmose Ravnsholt/Reopos  
Rikke Nielsen ThyRF Rep 
Tor Bjørn Torp ThyRF  
Signe Holm-Andersen ThyRF  
Pálina ´Yr Pórssaóttir ThyRF  
Carsten Brorson Prag Rollespilsfabrikken  
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Nicola Skov Larsen Rollespilsfabrikken  
Anders Berner Rollespilsfabrikken  
Søren Ebbehøj Rollespilsfabrikken Rep 
Lauge S. Granerod Tempus Vivo Rep 
Mikkel Amstrup Tempus Vivo  
Casper Gronemann Tempus Vivo  
Tommy S. Rasmussen Tempus Vivo  
Mikkel Rode  Formand. Observatør 
Stinne Kirkterp  Rep. Observatør 
Sofie Støvelbæk  Næstformand.Observatør 
Kåre Murmann Kjær  Dirigent 
Bo Karlsen   Dirigent 
Sune Jacobsen  Referent 

 

Totalt: 60 tilmeldte, herunder 55 stemmeberettigede delegerede, i alt 247 stemmer. 

Aktive foreninger: 
Rollespil Bornholm 
Imperiet 
2 Many Dragons 
Ravnsholt-Reopos 
Thy Rollespilsforening 
Tempus Vivo (mangler kontingent) 
The Realm of Adventures - TRoA 
Eidolon 
Legendernes Budbringere 
Einherjerne 
Rollespilsfabrikken 
Avalon (mangler kontingent) 
Rollespilsforeningen Harreskoven (mangler kontingent) 
Gladsaxe Eventyr og Rollespilsforening - GERF 
Dværge med Guld (mangler kontingent) 
Rollespilsforeningen Guldborgsund 
Roskilde Rollespilslaug (mangler kontingent) 
Høng-Crewet 
Lorania 
Rollespilsforeningen Helios 
Alea 
Snake Eyes 
Solhverv 
 
Inaktive foreninger 
Piger i Panser (har ikke holdt 1 aktivitet i hvert kvartal) 
Gamle Arrangøres Klub (har ikke holdt 1 aktivitet i hvert kvartal) 
Næstved Rollespilsforening (har ikke indsendt tro og love-erklæring) 
Aalborg Hard Ball Forening (har først meldt sig ind i 2010) 
Tønder Live (har først meldt sig ind i 2010) 
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APPENDIKS B – FORRETNINGSORDEN 

Forretningsordenen, som vedtaget af generalforsamlingen. 

Dette er retningslinierne for, hvordan generalforsamlingen afholdes. Det er muligt for generalforsamlingen 

at ændre punkter i den, men dette skal vedtages under Formalia i dagsordenen.  

Forslag til forretningsorden til Bifrosts GF 2010 
1. Formanden åbner generalforsamlingen, forestår vedtagelsen af forretningsordenen og leder 

valget af op til to dirigenter samt op til tre stemmetællere. 
2. Registrering af delegerede foregår lørdag frem til programmets start. 
3. Stilles forslag om suspendering af forretningsordenen som efterfølgende vedtages, lukkes 

generalforsamlingen og formanden er pålagt at indkalde til en ny generalforsamling 
indenfor en måned. 

4. Dirigenterne har ansvar for at sikre at taletiden overholdes, at deltagerne holder sig til det 
emne, der er til debat. Desuden kan dirigenterne udelukke deltagere fra mødet hvis 
forretningsordenen eller god ro og orden ikke overholdes. 

5. Dirigenterne leder valget af et redaktionsudvalg bestående af dirigenterne og op til tre 
personer der kan strukturere de stillede forslag, på baggrund af debatten lørdag. 

6. Om lørdagen præsenteres alle ændringsforslag af en stiller som har to minutter til at 
fremlægge en motivation. Herefter kan der stilles spørgsmål fra salen. Forslag til budgettet, 
vedtægtsændringer og øvrige punkter til dagsordenen skal være indsendt senest 10 dage før 
generalforsamlingen. Ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag og øvrige punkter på 
dagsordenen skal være formanden i hænde senest fredag klokken 20.00. Ændringsforslag 
til principprogrammet skal forelægges formanden senest lørdag klokken 21.00. Stillere kan 
trække egne forslag frem til lørdag kl. 21.00. 

7. Efter deadline for indlevering af ændringsforslag fredag organiseres disse af 
Repræsentantskabet på baggrund af indhold og motivation. Dette indebærer bl.a. at 
ændringsforslag kan blive sammenskrevet. Under formalia skal Repræsentantskabet 
redegøre for hvordan samtlige ændringsforslaget, der er rettidigt indleveret, er blevet 
behandlet. Dette skal herefter godkendes af generalforsamlingen. Hvis 
Repræsentantskabets arbejde forkastes, overgår opgaven til Redaktionsudvalget. 

8. Efter deadline for indlevering af ændringsforslag lørdag organiseres disse af 
Redaktionsudvalget på baggrund af indhold og motivation. Dette indebærer bl.a. at 
ændringsforslag kan blive sammenskrevet eller frasagt. Redaktionsudvalget skal redegøre 
for hvordan samtlige ændringsforslaget der er rettidigt indleveret er blevet behandlet, 
herunder stemmetal i udvalget, hvis de har stemt om hvorvidt det skulle frasiges. 

9. Søndag stemmes om alle forslag; her har stillere af nye ændringsforslag to minutter til at 
motivere disse. Der er ikke debat eller mulighed for at stille spørgsmål. Motiverer stilleren 
ikke, motiveres forslaget af redaktionsudvalget. Er et forslag eller ændringsforslag blevet 
frafaldet af stiller, tilspørges generalforsamlingen om denne ønsker at bibeholde det, og 
hvis blot én stemmeberettiget tilkendegiver et ønske herom, bibeholdes det. 

10. Stemmeprocedurer:  
a. Medlemsforeninger har stemmeret som beskrevet i vedtægterne §9.  
b. Det er ikke muligt at stemme med fuldmagt jf. vedtægternes §9 stk. 3 
c. Vedtægtsændringer kræver to tredjedeles flertal. Andre afstemninger fungerer som 
d. almindelige flertalsafgørelser. 
e. Alle personvalg er skriftlige. 
f. Ved personvalg og mistillidsafstemninger må stemmeoptællere på valg ikke deltage i 
optællingen. En dirigent indtræder da i stedet. 
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g. Der fintælles altid to gange ved skriftlig afstemning. 
h. Ved skriftlig afstemning opbevares stemmematerialet hos dirigenterne én 
i. time efter offentliggørelse af resultatet, derefter destrueres det. 
j. Ved stemmelighed i personsager trækkes der lod om pladsen. 
k. Er der modstridende ændringsforslag stemmes om det mest vidtgående først. Vedtages 
dette, stemmes ikke om de resterende, og så fremdeles. Redaktionsudvalget foreslår 
afstemningsrækkefølge og procedure. 

11. Taleret 
a. Alle deltagere der har taleret, tildeles ordet i den rækkefølge, som de tegner sig hos 
dirigenterne. Dog tildeles 1. gangs talere ordet før 2. gangs talere. Den person som 
afholder punktet, kan tildeles taleret af dirigenter udenfor talerækken. 
b. Taletiden for hver enkel debat er tre (3) minutter for førstegangsindlæg og to (2) 
minutter for videre indlæg. Dirigenterne kan vælge at ændre denne taletid, dog er den 
altid minimum et (1) minut i alle debatter og opstillinger. 

12. Opstillinger 
a. Opstilling til personvalg, foregår personligt og direkte, skal foregå skriftligt og skal 
forelægges formanden inden lørdag klokken 21.00. Opnår en person ikke valg, er 
det altid muligt at stille op til efterfølgende valg, både som suppleant og til andre 
poster. Dette skal dog også meddeles formanden inden lørdag klokken 21.00. 
b. Opstilling in absentia skal meddeles personligt til formanden inden lørdag klokken 
c. 21.00. Opstiller kun én betragtes denne som valgt. 
d. Alle kandidater annonceres løbende, men samtlige opstillede skal være annonceret senest 
søndag morgen kl. 9.00. 

13. Valg 
Valg af tillidsposter foregår i følgende rækkefølge. 
a. Formand, Næstformand, Repræsentanter, Suppleanter til Repræsentanter, Intern 
Revisor og Ekstern Revisor. 
b. Kandidater har to minutter til mundtligt at præsentere sig for generalforsamlingen på 
mødet søndag. 
c. Der er ingen spørgetid til kandidaterne. 
d. Ved valg af suppleanter afgør stemmeantal suppleringsrækkefølge. Ved stemmelighed 
afgøres det ved lodtrækning. Suppleanter vælges som alle andre. 

14. Mistillid 
a. Mistillid kan stilles til dirigenterne, formanden, næstformanden eller enkelte 
medlemmer af repræsentantskabet, intern og ekstern revisor. 
b. Stilles mistillid til dirigenterne, overtager formanden ledelsen af mødet. 
c. Ved mistillid taler stiller og modtager (i nævnte rækkefølge) i tre minutter. Herefter kan 
generalforsamlingen stille spørgsmål til begge. Mistillidsvotum afgøres skriftligt ved 
almindeligt flertal. Herefter foretages suppleringsvalg. Genvalg kan ikke finde sted. 

15. Ordensregler 
Rygning og alkohol er ikke tilladt i mødesalen, og mobiltelefoner samme sted skal være 
indstillet til lydløs. Computere må medbringes i salen, men generalforsamlingen henstiller 
til, de benyttes under hensyn til resten af deltagerne, og at brug irellevant for mødet 
begrænses. 

16. Applaus 
Der klappes ikke i mødesalen. Eneste undtagelse er i forbindelse med personvalg. 
Dirigenten kan ekstraordinært tillade applaus, såfremt han finder, at det passer til 
situationen. 
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APPENDIKS C - ÅRSBERETNING 

Så er der gået endnu et år med foreningsarbejde i Bifrost, og der er sket rigtig meget.  

 

Bifrosts lokalforeninger har afholdt flere tusinde arrangementer og repræsentantskabet har afviklet både 

Forum og en mængde visionære møder, hvis udbytte kommer til at præge Bifrosts fremtid de næste år.  

 

Indadtil har vi arbejdet meget med det principprogram der blev introduceret på sidste års 

generalforsamling, og vi kan i dag præsentere et principprogram, som vi mener, giver et godt indblik i 

landsforeningens tilgang til samfundet og i de holdninger til problemerne vores lokalforeninger møder i 

deres daglige arbejde.  

 

Dette giver os også nogle langsigtede mål at arbejde hen imod, bl.a. at få flere kreative 

undervisningsværktøjer i skolerne og mere indflydelse på de love, der har indflydelse på vores 

aktiviteter.  

 

I løbet af årets arbejde med principprogrammet er et andet meget vigtigt dokument også færdiggjort. 

Værdigrundlaget, som også bliver præsenteret på dette års generalforsamling, fortæller om de værdier 

vores medlemmer har og får, ved at være aktive i lokalforeningerne.  

 

Udarbejdelsen af dette dokument har fostret mange konstruktive diskussioner, og vi er stolte over at 

kunne fremvise et værdigrundlag, som er unikt for Bifrosts medlemmer.  

 

Med disse dokumenter har vi fået etableret et klart billede af landsforeningen både indadtil og udadtil og 

vi glæder os ved muligheden for at andre nu også kan se hvor meget personlig udvikling der er ved, at få 

lov til at udvikle, deltage i, og arbejde med kreative medier og fortællinger.  

 

Ud over arbejdet med principprogrammet og værdigrundlaget har landsforeningen igen i år lavet Forum. 

Endnu en gang trak det over 100 deltagere til foredrag og workshops om alt fra økonomistyring over 

scenariebeskrivelser til diskussioner om fagudtryk i miljøet. Der var deltagere fra mange af vores 

lokalforeninger, og også en repræsentant fra arrangørgruppen af årets svenske udgave af Knudepunkt, 

som holdt oplæg om svensk rollespil. Dette tegner godt for Forum i fremtiden, da målet jo er at samle 

folk fra alle dele af miljøet og give dem mulighed for at dele deres erfaringer og undren.  

 

Derudover skabte auktionen på Forum et imponerende overskud på næsten 45.000 kr. til 

Rollespilspuljen - penge der kan hjælpe rigtig mange projekter til at blive bedre, større eller bredere det 

næste år.  

 

I år har Rollespilspuljen støttet flere projekter: Tempus Vivo har fået nyt liv i værkstedet med en 

båndsav, GAK, som er folkene bag Delirium, er ved at klippe film fra scenariet, GERF har fået en ny 

trold, ThyRF fik støtte til at indrette nye lokaler, som forhåbentlig gør det muligt at lave endnu flere 

arrangementer, Karsten Bundgaard fra ROG skal til Tyskland og fortælle om børne- og 

ungdomskulturen og får nogle lækre foldere trykt og sidst, men ikke mindst har Eidolon fået en rekvisit-

kasse til at sætte fantasien og arrangør-modet i gang hos de unge medlemmer.  

 

Vi håber at kunne støtte endnu flere projekter de næste år, måske også uden for rollespilsforeningerne, 

som der er lagt op til i et af ændringsforslagene på årets GF.  
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Landsforeningen har, ud over at holde arrangementer inden for landets grænser også deltaget i Imagines 

generalforsamling. Imagine, den nordiske paraplyforening, er stadig i etableringsfasen, men vi arbejder 

videre for organisationen, og tror på, at en styrkelse af det nordiske samarbejde vil kunne komme 

Bifrosts medlemmer til gode. I år har Imagine hjulpet med til at det danske Knudepunkt 2011 har fået 

150.000 kr. i støtte fra Nordisk Råds fond Nordbuk. 

I øvrigt tegner KP11 til at blive et rigtig godt og spændende arrangement, med over 50 punkter på 

programmet, planer om indtil flere(!) bøger og Rollespilsfestival 2011 som en del af 

optaktsarrangementet ”A Week in Denmark”.  

 

Her vil der blive rig mulighed for at høre om rollespil og andre former for kreative fortællinger i resten 

af verden. Der bliver allerede meldt om deltagere fra bl.a. Israel, Tyskland, USA, England og alle de 

skandinaviske lande.  

 

Landsforeningen har igen i år besøgt vores venner i den norske landsforening Hyperion. De havde 

generalforsamling i slutningen af oktober.  

 

De svenske konflikt- og rollespillere i Sverok holder desværre generalforsamling, eller, som de kalder 

det, Riksmöte, i samme weekend som os, men vi håber, at de har det hyggeligt.  

Vi håber også at kunne besøge vores nye søsterforening i Norge, nemlig det nystiftede Fantasiforbundet, 

til deres anden generalforsamling i foråret. Mikkel Rode var med til deres stiftende generalforsamling i 

maj i år, efter de sidste år løsrev sig fra Hyperion.  

 

Vi har også haft besøg i Danmark fra det store udland, bl.a. besøgte den amerikanske spildesigner Julia 

Bond Ellingboe kongressen Fastaval som Bifrosts æresgæst og som allerede nævnt havde Forum besøg 

af en af de svenske Knudepunktsarrangører.  

 

Derudover har der været masser af diskussion på tværs af grænser, både med Imagine, Knudepunkt, 

projektet ”Nordic Larp”, som udmunder i en bog som netop nu er i trykken samt projektet The 

Larpwriter Challenge, som arbejder for øget demokratiforståelse i Hviderusland og inkluderer både 

nordmænd, svenskere og danskere.  

 

Inden for landets grænser har der også været masser af besøg på tværs af foreninger. 

Repræsentantskabets medlemmer har været med til flere af lokalforeningernes faste arrangementer, 

store scenarier og generalforsamlinger, både for at høre om og opleve alle de ting der rører sig rundt 

omkring.  

 

Der var endda et par stykker fra repræsentantskabet, der sammen med mange lokalforeninger trak i 

gummistøvler og samlede affald i skovene i april, i forbindelse med Skov- og Naturstyrelsens 

arrangement Skovens Dag.  

 

Det er ikke bare landsforeningens politisk valgte, der er kommet godt rundt i landet i år. Vores 

dankortmaskine, som lokalforeningerne kan låne til arrangementer, har både været forbi Fastaval, 

Pirater 2, klimarollespillet City of Cities og Barda.  
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Vi er glade for at den har været til så stor gavn, og kan glæde vores lokalforeninger med at der er planer 

om at udvide vores abonnement til også at omfatte internationale kort, Visa Elektron mv. i forbindelse 

med Knudepunkt.  

 

Derudover har Bifrost, i forbindelse med Forum, anskaffet sig et Tortuga-telt, som også kan lånes til 

lokalforeningernes arrangementer.  

 

En udvikling på internet-siden er landsforeningens egen hjemmeside, hvor det nu er muligt at finde både 

nyhedsbreve, vedtægter og anden information om landsforeningen, samt Facebook-siden, som vi med 

stor succes har brugt til at komme ud til et bredere udsnit af medlemmerne og andre interesserede.  

 

Ud over disse tilbud til medlemmerne, har rollespil.dk været flittigt brugt, både til at diskutere ting om 

landsforeningen, men også til at snakke om det seneste arrangement, de fedeste butikker og meget 

andet. Det er vi meget glade for, og har endda sat penge af, i budgettet for næste år, til at gøre 

hjemmesiden endnu bedre. I den forbindelse håber vi også meget at dygtige folk fra lokalforeningerne 

kan komme med deres input til hjemmesiden, så den kommer til at kunne alt det, som brugerne 

efterlyser. 

Vi har dog valgt at én af de ting der er efterlyst, nemlig muligheden for et online medlemssystem med 

onlinebetaling og medlemsadministration, skal skilles ud fra rollespil.dk.  

 

Vi har derfor i de sidste par måneder haft møder med både udviklere af systemer og aktive i 

lokalforeningerne, der ved hvad lige præcis deres forening har brug for. Dette er nu blevet til et 

forsøgsprojekt hvor Tempus Vivo og Helios’ medlemmer som de første kan betale kontingent via 

billetto.dk. På længere sigt skal dette naturligvis tilbydes alle lokalforeninger, så bestyrelserne kan lettes 

for en del af det administrative arbejde og kan lægge deres tid og kræfter i at udvikle lokalforeninger og 

medlemmer til nye højder.  

 

Medlemsadministrationssystemet er også et skridt på vejen mod bedre medlemsdokumentation fra 

lokalforeningerne, en ting som i løbet af det sidste år har optaget meget af sekretariatets tid.  

Landsforeningen overgik til individuelt medlemskab i forbindelse med sidste generalforsamling, og 

dette har krævet langt mere kontakt med lokalforeningerne og har stillet krav, både til dem og til 

sekretariatet og forretningsudvalget.  

 

Udfordringerne omkring dokumentationsindsamlingen og tilbagemeldingerne har inspireret til 

afholdelsen af en bestyrelsesweekend til næste år, med planlagte kurser i medlemsorganisering, 

økonomistyring og foreningsdrift. Derudover vil der, i forbindelse med weekenden, blive startet et 

netværk op for lokalforeningernes kasserere. Vi håber at dette vil bidrage til lettere foreningsdrift og 

gladere bestyrelser i lokalforeningerne.  

 

Overgangen til individuelt medlemskab har, ud over det store arbejde med dokumentations-

indsamlingen, givet et meget konkret resultat i forbindelse med vores driftsstøtte fra DUF. I år er vores 

støtte vurderet ud fra antallet af individuelle medlemmer, og vi har derfor modtaget 90.000 mere i støtte 

end sidste år. Vi forventer at efterhånden som medlems-dokumentationen forbedres, bl.a. i forbindelse 

med medlemsadministrationen på Billetto, vil vores støtte stige. Disse penge giver os mulighed for at 

lave endnu flere projekter, og som allerede nævnt tidligere er der allerede planer om både 

bestyrelsesweekend og webudviklerweekend.  
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Ud over disse penge er der blevet frigjort omkring 70.000 kr. fra lønninger til sekretariatet. Vi har i år 

valgt ikke at forlænge kontrakterne med de to deltidsansatte, der hidtil har arbejdet i alt 25 timer om 

ugen på sekretariatet.  

 

Dette er der flere grunde til og disse har været vendt flere gange i løbet af året. Hovedsagen er at 

repræsentantskabet og FU får bedre mulighed for at komme i kontakt med lokalforeningerne og holde 

sig opdateret med hvad der rører sig i miljøet. En anden vigtig grund er som sagt, at der bliver frigjort 

penge til andre aktiviteter, og vi glæder os til at kunne tilbyde endnu flere fede ting til vores 

medlemmer.  

 

Lokalerne på Vibevej, som sekretariatet har haft hjemme i, beholder vi. Både de valgte i Bifrost og 

mange andre har haft stor glæde af lokalerne, hvor der i år både er blevet holdt Knudepunkt- og 

Playgroundmøder, Vampire kampagne og Snakkeklubsmøder. Vi håber at vores medlemmer bliver ved 

med at bruge lokalerne, da vi er glade for aktiviteten og muligheden for at kunne stille dem til  

rådighed  

 

Det at vi ikke længere har ansatte til at tage sig af bogføring, dokumentationsindsamling og kontakt til 

foreningerne, stiller langt højere krav til FU. Det blev besluttet på repræsentantskabsmødet i august at 

afsætte 60.000 kr. fordelt på to puljer, bogføring og DUF-ansøgning, som FU kan disponere over.  

Dette betyder af medlemmerne af FU har mulighed for at aflønne sig selv og bruge egen tid, der ellers 

ville gå på studiejobs, eller ansætte folk til disse opgaver. Vi regner med at det vil give medlemmerne af 

FU mulighed for at få større forståelse for processerne omkring den daglige drift af landsforeningen og 

motivere dem til at lægge et endnu større arbejde i Bifrost. 

Ud over støtte giver DUF os en masse muligheder for at få indflydelse i det danske samfund. I år har der 

været meget debat om den nye folkeoplysningslov, hvor DUF har kæmper hårdt for at forbedre deres 

medlemsorganisationers forhold.  

Der har bl.a. været høring i Undervisningsministeriet, hvor Mikkel Rode og Anders Berner deltog, for at 

give deres besyv med omkring mulige nedskæringer eller ændringer i lokalestøtten for 

lokalforeningerne overfor Undervisningsministeren.  

 

Vi har gennem DUF også været inde over en anden vigtig sag for mange af vores lokalforeninger, 

nemlig begrænsning af skoleovernatninger. Fordi så mange af DUFs medlemsorganisationer benytter 

sig af skoler til arrangementer var dette en vigtig sag, og den foreslåede stramning blev da heller ikke 

gennemført, så arrangementer som Fastaval og Nights of Detroit stadig kan låne skoler med 

overnatningsmulighed.  

 

Stramningerne af knivloven de seneste år har også været et problem for nogle medlemmer, men i år har 

Rigsadvokaten defineret at spejderaktiviteter og lignende , er klassificeret som aktiviteter, hvor det er 

lovligt at anvende knive. Dette betyder at rollespillere, reenactorer o.l. nu lovligt kan transportere knive 

til og fra arrangementer.  

 

Det har altså været et travlt år i Bifrost, med rigtig mange positive oplevelser og udviklinger.  

Vi glæder os meget til at se hvad næste år bringer og håber at lokalforeningerne vil opleve endnu mere 

kontakt til både hinanden og landsforeningen, nu hvor vi har mulighed for at holde endnu flere 

arrangementer 

.  
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Så mange tak for et produktivt år, både til repræsentantskabet og medlemmerne rundt omkring i 

lokalforeningerne.  

 

Bifrost Forretningsudvalg 
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Balance pr. 31. december 2009 
 

Note 

Aktiver  2008 

t.kr. 

8 Tilgodehavende 36.383 63 

 

 Deposita vedr. husleje 20.000 20 

 Likvide midler  483.294 509 

 Omsætningsaktiver i alt 

 

539.677 592 

 Aktiver i alt 

 

 

 

539.677 592 

 Passiver   

 Saldo pr. 01.01 2009 517.079 408 

 Årets resultat, underskud -40.812 109 

 Egenkapital  

 

476.267 517 

9 Anden gæld 8.501 5 

10 Kreditorer 54.909 70 

 Gæld i alt 

 

63.410 75 

 Passiver i alt 

 

539.677 592 

11 Pengestrøm   
12 Medlemsforhold 

 
  

 Noter 

 
Note 1. Kontingent   
Diverse kontingent 3.875 0 

Foreningsmedlemmer 12.000 11 

 15.875 11 

 

Note 2. Diverse indtægter 

 
  

Forum 09 32.965 0 

 
Donation til Rollespilspulje 31.174 0 

 
Donation fra rollespilsjulekalender 0 11 

Donation fra Live-Forum 20.856 30 

Andre donationer 0 8 

Indtægt for dankortmaskine 435 0 

 

 

85.430 49 

 

Note 3. Mødeaktiviteter 

  

Generalforsamling 43.950 19 

Repræsentantskab 34.406 16 

Internationalt samarbejde 0 5 

ERFA møder m.v. 358 1 

Bestyrelsesarbejde 7.489 28 

 86.203 69 
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APPENDIKS E – FORELØBIGT REGNSKAB 2010 

Saldobalance for perioden 01.01.10-09.11.10 
Nr. Navn Perioden Året før 
 Indtægter   
 Medlemskontingent   
1101 Individuelt medlemskab  -139.398,00 -33.265,00 
1110 Region Nordjylland  -1.200,00 -1.200,00 
1120 Region Midtjylland  -1.600,00 -2.000,00 
1130 Region Syddanmark  -1.200,00 -800,00 
1140 Region Sjælland  -2.800,00 -2.400,00 
1150 Region Hovedstaden  -5.600,00 -4.800,00 
 Medlemskontingent i alt  

 
-151.798,00 -44.465,00 

 Serviceydelser   
1250 DK-maskine  -1.500,00 0,00 
 Serviceydelser i alt   

 
-1.500,00 0,00 

 Tilskud, Fonde og Sponsorater   
1310 DUF  -465.000,00 -375.000,00 
1320 IS  -12.500,00 -37.500,00 
 Tilskud, Fonde og Sponsorater i alt  

 
-477.500,00 -412.500,00 

 Aktivitetsindtægter   
1420 Varesalg  -2,98 -67.028,50 
1421 varesalg m/ moms  -160,00 0,00 
 Aktivitetsindtægter i alt  

 
-162,98 -67.028,50 

 Indtægter fra webportal   
1510 Webportal gebyrer  -52,34 0,00 
1520 Webportal DK annonceindtægter  -3.600,00 0,00 
 Indtægter fra webportal i alt  

 
-3.652,34 0,00 

 Andre indtægter   
1910 Donationer  -25.837,00 -20.856,73 
 Andre indtægter i alt  -25.837,00 -20.856,73 
 Indtægter i alt  

 
-660.450,32 -544.850,23 

 Udgifter 
 

  

 Løn   
2110 Lønninger  92.610,00 93.300,00 
2120 Feriepenge & SH  3.476,25 8.737,50 
2180 AER  280,21 121,01 
2190 ATP  991,41 722,40 
2210 Personaleudgifter  173,99 1.132,86 
2230 Danløn  782,75 337,50 
2240 Forsikringer (personale)  903,00 978,00 
 Lønninger i alt  

 
99.217,61 105.329,27 

 Lokaler   
2510 Husleje m/moms  1.250,00 0,00 
2520 Husleje u/moms  45.551,75 35.733,00 
2540 Vedligeholdelse og rengøring  38,00 6.347,75 
 Lokaleomkostninger i alt  

 
46.839,75 42.080,75 

 Transport   
3010 Tog  19.997,85 5.187,00 
3020 Taxa  1.415,00 477,00 
3030 Brændstof  2.172,43 3.998,82 
3050 Fly  10.095,70 0,00 
3090 Andre transportudgifter  6.378,85 5.305,00 
 Transportudgifter i alt  

 
40.059,83 14.967,82 

 Repræsentation og aktivitetsudgifter   
3510 Forplejning  23.775,83 79.632,39 
3520 Annoncer og reklamer  1.984,45 10.727,81 
3530 Gaver  26.006,00 17.900,00 
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3540 Varekøb  27.346,71 7.648,75 
3550 Rejseudgifter  156,00 1.621,75 
3580 Lokalforeningsaktiviteter  110.920,00 4.455,00 
3590 Andre repræsentations og aktivitetsudgifter  499,00 5.305,00 
 Repræsentation og aktivitetsudgifter i alt  

 
190.687,99 127.290,70 

 Administration   
6010 Kontorartikler  3.231,00 3.744,20 
6020 Kopi og tryk  6.354,69 5.182,95 
6050 EDB Hardware  0,00 1.181,00 
6060 EDB Software  297,72 176,95 
6061 EDB-software m/moms  0,00 98.000,00 
6070 Web-hotel og domænenavne  3.442,60 13.777,66 
6090 Mindre anskaffelser  48,75 519,05 
6100 Telefon  3.237,80 3.436,00 
6110 Internetforbindelse  852,00 0,00 
6120 Porto  1.013,20 153,25 
6130 Gebyrer  4.657,17 2.069,50 
6131 udgifter til kontingentopkrævning  4.268,72 538,37 
6140 Revisor  21.375,00 10.625,00 
6150 Advokat  2.682,50 0,00 
6180 Kontingenter og abonnementer  16.367,14 15.258,75 
 Administrationsudgifter i alt  67.828,29 154.662,68 
 Resultat før afskrivninger og finansielle poster  

 
-215.816,85 -100.519,01 

 Afskrivninger 
 

  

 Finansielle poster   
 Renteudgifter   
 Resultat før skat  

 
-215.816,85 -100.519,01 

 Skat   
 Udgifter i alt  444.633,47 444.331,22 
 Resultat i alt  

 
-215.816,85 -100.519,01 

 BALANCE 
 

  

 AKTIVER 
 

  

 Anlægsaktiver 
 

  

 Indretning af lejede lokaler 
 

  

 Driftsmidler & inventar 
 

  

 Edb-anlæg 
 

  

 Andre anlægsaktiver   
12110 Huslejedepositum u/moms  20.000,00 20.000,00 
 Anlægsaktiver i alt  

 
20.000,00 20.000,00 

 Omsætningsaktiver   
13200 Debitorer  8.659,55 7.115,00 
13250 Individuelle kontingenter (debitorer)  26.985,00 23.730,00 
13300 Andre tilgodehavender  

 
18.978,13 29.834,38 

 Likvide beholdninger   
18200 Bankkonto 1060198 Danske Bank  618.086,78 531.595,13 
18300 Bankkonto 10133262 Danske Bank  35.730,29 27.996,86 
18400 Bankkonto 10661374 Danske Bank KP 

  
9.064,34 0,00 

 Likvide beholdninger i alt  662.881,41 559.591,99 
 Omsætningsaktiver i alt  717.504,09 620.271,37 
 AKTIVER I ALT  

 
737.504,09 640.271,37 

 PASSIVER 
 

  

 Egenkapital   
21100 Opsparet overskud  -407.711,17 -407.711,17 
21200 Overført resultat tidligere år  -68.556,34 -109.367,98 
 Årets resultat  -215.816,85 -100.519,01 



Referat af Bifrosts Ordinære Generalforsamling 2010 

Prøvehallen, Valby 

19. – 21. november 2010 

 

Referent: Sune T Jacobsen Side 24 af 38 
 

 Egenkapital i alt  
 

-692.084,36 -617.598,16 

 Gæld   
22100 Interne kreditorer  -104,13 510,00 
22110 Eksterne kreditorer  0,00 -12.500,00 
22120 Lokalforeninger (kreditorer)  -12.255,00 -30.884,01 
22200 Skyldige omkostninger 

  
-30.000,00 0,00 

 Moms og afgifter   
22520 Udgående (salg) moms  -940,00 0,00 
22530 Indgående (køb) moms  0,00 24.500,00 
 Moms og afgifter i alt  

 
-940,00 24.500,00 

 Anden gæld   
27010 Skyldig A-skat  -833,00 -2.445,00 
27020 Skyldig ATP  -249,60 -115,20 
27040 Skyldige feriepenge  -464,00 -897,00 
27050 Skyldig AM-bidrag  -574,00 -842,00 
 Anden gæld i alt  -2.120,60 -4.299,20 
 GÆLD I ALT  -45.419,73 -22.673,21 
 PASSIVER I ALT  -737.504,09 -640.271,37 
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APPENDIKS F – BUDGETFORSLAG 

Følgende er forretningsudvalgets og repræsentantskabets budgetforslag. 

  Alt. 2 Alt. 1 Opr. 
Forslag 

 

 Note 2011 2011 2011 2010 
 
Indtægter 

     

Kontingenter 1 12.000  12.000  12.000  12.000  
Tilskud af DUF 2 465.000  465.000  375.000  350.000  
indtægter i alt  477.000  477.000  387.000  362.000  
Udgifter      

Mødeudgifter 3 75.000  85.000  85.000  75.000  
Sekretariat 4 259.000  115.000  115.000  184.000  
Administration 5 40.000  40.000  40.000  38.400  
Kontingenter 6 12.000  12.000  12.000  15.000  
Aktiviteter 7 80.000  100.000  100.000  50.000  
Udgifter i alt  466.000  352.000  352.000  362.400  
Resultat  6.000  125.000  35.000  (400) 

  
Note 1 - Kontingenter 
Kontingenter er baseret på 30 lokalforeninger á 400 kr. 
 
Note 2 - Tilskud fra DUF 
Tilskuddet fra DUF er nu udbetalt og derfor kendt 
 
Note 3 - Mødeudgifter 
Repræsentantskabet  40.000  50.000  50.000  40.000  
Forretningsudvalget  10.000  10.000  10.000  10.000  
Generalforsamling 2011 30.000  30.000  25.000  25.000  
  80.000  90.000  85.000  75.000  
Note 4 - 
Sekretariat 

     

Løn  174.000  -  -  130.000  
Puljer/godtgørelse  30.000  60.000  60.000  -  
Husleje  43.000  43.000  43.000  40.000  
Kontorhold  10.000  10.000  10.000  10.000  
Forsikringer  2.000  2.000  2.000  4.000  
  259.000  115.000  115.000  184.000  
Note 5 - Administration 
Revision  30.000  30.000  30.000  30.000  
Abonnementer  10.000  10.000  10.000  8.400  
  40.000  40.000  40.000  38.400  
Note 6 - Kontingenter  
DUF  7.000  7.000  7.000  10.000  
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Imagine  5.000  5.000  5.000  5.000  
  12.000  12.000  12.000  15.000  
Note 7 - 
Aktiviteter 

     

Knudepunkt 2011  25.000  25.000  25.000  20.000  
Internationalt arbejde 7.000  10.000  10.000  5.000  
Arbejdsweekender  -  -  -  5.000  
Forum  10.000  15.000  15.000  15.000  
PR, foreningsbesøg mv. 15.000  20.000  20.000  5.000  
Bestyrelsesweekend  15.000  20.000  20.000  -  
Fundraisingpakke  2.000  2.000  2.000  -  
Rollespil.dk arbejdsweekend 3.000  5.000  5.000  -  
Bogprojekt  2.000  2.000  2.000  -  
Østerskovdagen  1.000  1.000  1.000  -  
  80.000  100.000  100.000  50.000  
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APPENDIKS G – VEDTÆGTSÆNDRINGSFORSLAG 

Vedtægtsændringsforslag udsendt med første indkaldelse. Forslagene er ordnet så den originale ordlyd står 

til venstre og ændringsforslaget til højre. 

Forslag 1 
Forslagsstiller: Repræsentantskabet 
 
Formål med ændringen: Vi vil gerne udsende indkaldelsen via e-mail i stedet for dyr og 
tidskrævende ordinær post. 
 
§6 Foreslås ændret til: 
Stk. 2: Den ordinære generalforsamling skal 
indkaldes skriftligt af Repræsentantskabet 
senest fire uger før afholdelsen. 
 

Stk. 2: Den ordinære generalforsamling skal 
indkaldes via e-mail af Repræsentantskabet 
senest fire uger før afholdelsen. 
 

Forslag 2 
Forslagsstiller: Repræsentantskabet 
 
Formål med ændringen: Vi vil gerne udsende ændringsforslag via e-mail i stedet for dyr og 
tidskrævende ordinær post. 
 
§7 Foreslås ændret til: 
Stk. 7: Vedtægtsændringsforslag skal være 
formanden i hænde senest ti dage før 
generalforsamlingen. 
Disse vedtægtsforslag skal senest en uge før 
generalforsamlingen meddeles 
landsforeningens medlemmer via e-mail. 
Hvis et medlem ønsker det skal 
vedtægtsændringsforslag fremsendes med 
almindelig post til vedkommende. 
 

Stk. 7: Vedtægtsændringsforslag skal være 
formanden i hænde senest ti dage før 
generalforsamlingen. 
Disse vedtægtsforslag skal senest en uge før 
Generalforsamlingen meddeles 
landsforeningens medlemmer via e-mail. 
 

Forslag 3 
Forslagsstiller: Repræsentantskabet 
 
Formålet med ændringen: Da vi gik fra at hedde Landsforeingen for Rollespil til at hedde 
Bifrost, skrev vi alle rollespilseksempler ud af vedtægterne. Vi missede dog et eksempel, 
som vi gerne vil have fjernet nu. 
 
Bemærk, at vi altså i et år har stillet som krav at lokalforeninger, der ikke normalt laver 
rollespil SKULLE gøre det for at kunne klassificeres som aktive, og dermed have fuld 
indflydelse i foreningen. Det er selvfølgelig en fejl, som vi nu vil have rettet op på. 
 
§10 Foreslås ændret til: 
Stk. 2. Aktiv er de lokalforeninger der det Stk. 2. Aktiv er de lokalforeninger der det 
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foregående år har produceret 1 aktivitet 
hvert kvartal. En aktivitet fastsættes til at 
være et rollespil, eller aktivitet der har 
rollespil som emne, der i forvejen er 
annonceret per hjemmeside, e-mail, post, 
medlemsblad eller opslag. 
Aflyste aktiviteter tæller ikke med. 
 

foregående år har produceret 1 aktivitet 
hvert kvartal. En aktivitet fastsættes til at 
være en formålsbestemt aktivitet, der i 
forvejen er annonceret per hjemmeside, e-
mail, post, medlemsblad eller opslag. 
Aflyste aktiviteter tæller ikke med. 
 

Forslag 4 
Forslagsstiller: repræsentantskabet 
 
Vi har haft problemer med folk, der ikke forstod paragraffen om at have betalt "forfaldent" 
kontingent. Derfor vil vi gerne fjerne ordet fra vedtægterne, da det næsten ikke betyder 
noget. Det skulle gerne være til at forstå vedtægterne for alle. Uanset at det er helt korrekt 
dansk at skrive forfaldent. 
§10 Foreslås ændret til: 
Stemmeberettigede er alle lokalforeninger, 
der senest dagen forinden har betalt 
forfaldent kontingent. Hver lokalforening 
kan sende op til 4 delegerede. Delegerede 
fra aktive lokalforeninger har hver 5 
stemmer. Delegerede 
fra ikke-aktive lokalforeninger har hver 1 
stemme. Delegerede kan kun repræsentere 
én lokalforening. Ved fremmøde af mindre 
end fire delegerede bortfalder de ikke 
repræsenterede stemmer. Hver 
lokalforening er selvsupplerende med 
delegerede. 
 

Stemmeberettigede er alle lokalforeninger, 
der senest dagen forinden har betalt 
kontingent. 
Hver lokalforening kan sende op til 4 
delegerede. Delegerede fra aktive 
lokalforeninger har hver 5 stemmer. 
Delegerede fra ikke-aktive lokalforeninger 
har hver 1 stemme. Delegerede kan kun 
repræsentere én lokalforening. Ved 
fremmøde af mindre end fire 
delegerede bortfalder de ikke 
repræsenterede 
stemmer. Hver lokalforening er 
selvsupplerende med delegerede. 
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APPENDIKS H – INDKOMNE FORSLAG 

Erklæring 
Stiller: Henrik Jensen, Avalon 
 
Forslag: 
Nedlæggelse af Rollespilspuljen og oprettelse af en mere generelpulje med samme midler, så de nye 
medlemmer også kan få glæde af den. 
 
Motivation: 
Aalborg Hardball Forening laver ikke mange rollespilsorienterede ting. Da Bifrost ikke længere er 
en landsforening for rollespil, men fået meget mere, er rollespilspuljen der kun støtter rollespil et 
forkert signal at sende. 
Man skal kunne søge den til ting lavet af alle medlemsforeninger, om det værende en ny hardball 
bane, en smedje til reenactorer, et nyt bord til brætspillerne, et nyt type hus til live, eller bøger til 
pen and paper. 
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APPENDIKS I – PRINCIPPROGRAM 

Dette er principprogrammet udsendt med den oprindelige indkaldelse 

 

Motivation 
På sidste års generalforsamling blev det besluttet, at repræsentantskabet skulle arbejde med et 
værdigrundlag og et principprogram, som så kunne behandles og vedtages på dette års GF. 
Principprogrammet fortæller om de ting Bifrost gerne vil arbejde på at ændre i det 
omkringliggende samfund, og fortæller dermed om foreningens fremtidige kurs. 
 

Kultur og samfundsengagement 
Bifrost spænder over et væld af kulturelle og samfundsengagerende aktiviteter. På linie 
med idræt, teater og friluftsliv vil disse aktiviteter forme ungdommen, nu og i fremtiden. 
Derfor er det vigtigt at videreudvikle den mangfoldighed og de muligheder Bifrost rummer. 
Samtidig er det vigtigt at styrke samarbejdet med såvel idræts- og friluftsliv som 
scenekunst og lignende kulturelle fænomener. 
 
Dette betyder at: 

• Bifrost vil arbejde for at udvide samfundets forståelse af kulturbegrebet. 
• Bifrost vil styrke samarbejdet med alle der beskæftiger sig med udbredelsen af nye eller 
alternative kulturfænomener. 
• Bifrost vil vedholde fokus på det samfundsengagement der sker igennem medlemmernes 
udvikling og refleksion over denne. 
 
Politiske og ideologiske holdninger 
Bifrost går ind for at alle, gennem oplysning, indlevelse, kreativitet og debat, skal finde 
deres egne politiske og/eller ideologiske holdninger. Det er vigtigt at Bifrosts medlemmer 
bliver bevidste om og aktive i politiske spørgsmål. 
Det er Bifrosts mål at fordre denne udvikling hos medlemmerne og i samfundet generelt, 
gennemvejledning og aktiviteter, men ikke gennem indoktrinering. 
 
Dette betyder at: 

• Bifrost vil arbejde uafhængigt af partipolitiske hensyn. 
• Bifrost søger, gennem DUF og uafhængigt, at varetage medlemmernes interesser over for 
politikere, både lokalt og nationalt. 
• Bifrost søger gennem politisk engagement at fremme vilkårene for medlemmernes 
aktiviteter, samt påvirke samfundet generelt i overensstemmelse med Bifrosts overordnede 
formål. 
• Bifrost arbejder gennem sine aktiviteter for at fremme foreningens overordnede formål, 
samt de enkelte medlemmers egen politiske bevidsthed og engagement i samfundet. 
 
 
 
 
Foreningsliv 
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Bifrost mener, at folkeoplysningsloven engagerer både unge og gamle kræfter til gavn for 
en fælles sag. Foreningsarbejde fremmer samfundsforståelsen, skaber fællesskab og lærer 
folk hvordan demokratiet fungerer i praksis. Bifrost mener derfor, at det er vigtigt, at det 
gøres let tilgængeligt at stifte og drive en folkeoplysende forening. 
Bifrost mener at god integration opstår når mennesker med forskellig baggrund 
samarbejder om et fælles mål, og derigennem anerkender og lærer af hinanden. En logisk 
konsekvens af dette er, at foreningsarbejde er fremmende for integrationen. 
 
Dette betyder at: 

• Bifrost arbejder for at lette de enkelte foreningers arbejde i det daglige, så lokale kræfter 
kan fokusere på aktiviteter i stedet for administration. 
• Bifrost vil arbejde for, at kommunerne støtter op om foreningsarbejdet i deres kommune, 
herunder særligt sikre gode, let tilgængelige og gennemskuelige støtteordninger samt let 
adgang til de faciliteter foreningerne har behov for. 
• Bifrost tilstræber, at alle lokalforeninger er aktive i kommunernes kultur- og fritidsliv, og 
således bidrager til dette, samt udbreder kendskabet til Bifrosts aktiviteter. 
• Bifrost vil gennem samarbejde med DUF og deres medlemsorganisationer søge 
indflydelse på formen af folkeoplysningsloven. 
• Bifrost vil fremme kendskabet til Folkeoplysningsloven og hjælpe kommuner og 
lokalforeninger at forstå og følge denne. 
• Bifrost opfordrer foreningslivet til at deltage aktivt i integrationsarbejdet. 
 
Minoriteter 
Bifrost bekæmper forskelsbehandling i alle henseender, og tror på, at alle er født lige, og 
skal have samme muligheder i livet, samfundet og ikke mindst deres fritid. 
Bifrost mener, ligebehandling øger forståelse og sammenhold på tværs af kulturelle og 
etniske skel. 
 
Det betyder at 

• Bifrost tilstræber, at der er lige adgang til Bifrosts lokalforeninger, hovedorganisation og 
aktiviteter for alle, uanset etnisk baggrund, politisk/religiøs overbevisning, køn, seksualitet 
og lign. 
• Bifrost støtter og hjælper medlemsorganisationerne til at arbejde med ligestilling, 
inddragelse og kønspolitik. 
 
Brug af offentlige og private områder 
Bifrost mener, at folkeoplysende foreninger har behov for billig og let tilgang til lokaler, 
naturområder og byrum for at udfolde deres aktiviteter. 
 
Dette betyder at 

• Bifrost vil sætte fokus på, at folkeoplysende foreninger bør have adgang til gratis at låne 
offentlige områder, lokaler, naturområder og byrum. 
• Bifrost arbejder for at det offentlige i højere grad skal opfordre og foranledige udlån eller 
leje af privatejede naturområder til offentligheden, herunder foreningers aktiviteter. 
• Bifrost understreger, at brug af offentligt tilgængelige samt private områder skal foregå 
uden skade på området og under hensyn til fremtidigt brug og andre brugere, både af 
Bifrosts medlemsforeninger og af øvrige. 
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• Bifrost opfordrer alle foreninger herunder særligt lokalforeningerne til at deltage i 
naturvedligeholdende arrangementer og oprydninger lokalt og nationalt. 
• Bifrost stiler efter øget samarbejde med instanser og brugerråd som Bifrost er i berøring 
med. Dette kan være Skov- og Naturstyrelsens brugerråd, Folkeoplysningsudvalg og 
lignende instanser. 
 

Våbenloven 
Bifrost går ind for at fjerne alle hindringer for at unge kreativt og aktivt kan engagere sig i 
foreninger og samfundsdebatten. Derfor skal Bifrost opsøge og bearbejde sådanne 
hindringer. 
Bifrost mener, våbenlovgivningen og lignende love skal saneres, så de tjener deres formål, 
og ikke forbyder legetøj og nødvendigt værktøj. 
 
Det betyder at 

• Bifrost arbejder, i forbindelse med knivlovgivningen, på at ”anerkendelsesværdige 
formål” 
skal indebære rollespil, reenactment og lignende i det omfang, aktiviteterne kræver det. 
• Bifrost arbejder for, at praksis for blankvåbentilladelser skal standardiseres, gøres mere 
gennemskuelig og mere lempelig overfor personer med anerkendelsesværdige formål. 
 
Leg, spil og læring 
Kreativ udfoldelse, leg og spil øger indlæring og styrker tilegnelse og træning af praktiske og 
teoretiske færdigheder. 
Indlevelse og aktiv deltagelse øger forståelsen for og indsigten i komplicerede og fremmedartede 
problemstillinger. Den empati, der udvikles gennem rolle- og konfliktspil øger deltagernes 
forståelse for konstruktiv interaktion, projektrelaterede arbejdsformer samt værktøjer til 
kommunikation og konfliktløsning. 
 
Dette betyder at: 
• Bifrost arbejder for at udbrede kendskabet til og bevidstheden om læringsspil, simulationsspil og 
rollespils potentiale som læringsmedie og værktøj i undervisning. 
• Bifrost går ind for en større integrering af spil og simulationer som læringsform i hele 
uddannelsessystemet. 
• Bifrost samarbejder med Østerskov Efterskole og lignende institutioner om udvikling af disse 
undervisningsformer og i det hele taget at udbrede kendskabet til disse. 



Referat af Bifrosts Ordinære Generalforsamling 2010 

Prøvehallen, Valby 

19. – 21. november 2010 

 

Referent: Sune T Jacobsen Side 33 af 38 
 

APPENDIKS J – ÆNDRINGSFORSLAG TIL PRINCIPPROGRAM 

Forslag 1: Overskrift til principprogram 

Forslagsstiller: Uffe V. Jensen 

Repræsentantskabets forslag: ”Forslag til principprogram” 

Ny forslag: ”Principprogram for Bifrost – Landsforeningen for kreativ udvikling af børn og unge” 

 

Forslag 2: Politiske og ideologiske holdninger 

Forslagsstiller: Uffe V. Jensen 

Repræsentantskabets forslag: ”Det er vigtigt at Bifrosts medlemmer bliver bevidste om og aktive i politiske 

spørgsmål” 

Nyt forslag: ”Det er vigtigt at Bifrosts medlemmer bliver bevidste om og er aktive i politiske aktualiteter.” 

 

Forslag 3: Politiske og ideologiske holdninger. 

Forslagsstiller: Uffe V. Jensen 

Repræsentantskabets forslag: ”..gennem vejledning og aktiviteter, men ikke gennem indoktrinering.” 

Nyt forslag: ”… gennem vejledning og aktiviteter.” 

 

Forslag 4: Foreningsliv 

Forslagsstiller: Mikkel Rode 

Repræsentantskabets forslag: ”Bifrost vil gennem samarbejde med DUF og deres medlemsorganisationer 

søge indflydelse på formen af folkeoplysningsloven.” 

Nyt forslag: ”Bifrost vil gennem samarbejde med DUF arbejde for, at støttemulighederne ikke forringes i 

forbindelse med revision af folkeoplysningsloven.” 

 

Forslag 5a: minoriteter 

Forslagsstillere: Glenn E. Revsbech, Sofie Støvelbæk, Nynne Søs Rasmussen og Rikke Nielsen 

Repræsentantskabets forslag: hele punktet 

Nyt forslag:  ” Forskelsbehandling 
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Bifrost bekæmper forskelsbehandling og mobning i alle henseender, tror på at alle er født lige, skal have 

samme muligheder i livet, samfundet og ikke mindst deres fritid. 

Bifrost mener at ligebehandling øger forståelse og sammenhold på tværs af kulturelle og etniske skel. 

Dette betyder at 

– Bifrost tilstræber at der er lige adgang til Bifrosts lokalforeninger, hovedorganisation og 

aktiviteter for alle, uanset etnisk baggrund, politisk/religiøs overbevisning, køn, seksualitet 

og lign. forhold. 

– Bifrost støtter og hjælper medlemsorganisationerne til at arbejde med ligestilling, 

inddragelse og kønspolitik. 

– Bifrost vil arbejde med at tilbyde lokalforeninger værktøjer til håndtering af mobnings- og 

diskriminationssituationer. 

– Bifrost vil opfordre til at man i lokalforeninger udarbejder en mobningspolitik. 

 

 

Forslag 5b: minoriteter 

Forslagsstillere: Sofie Støvelbæk og Nynne Søs Rasmussen 

Repræsentantskabets forslag: ”Minoriteter ” (overskriften) 

Nyt forslag: ”Forskelsbehandling” 

 

Forslag 6 Brug af offentlige og private områder 

Forslagsstillere: Casper Gronemand, Mikkel Rode, Karsten Rasmussen og Lauge Sams Granerud 

Repræsentantskabets forslag: ”Bifrost vil sætte fokus på, at folkeoplysende foreninger bør have adgang til 

gratis at låne offentlige områder, lokaler, naturområder og byrum.” 

Nyt forslag: ”Bifrost vil sætte fokus på, at folkeoplysende foreninger bør have adgang til gratis at låne 

offentlige områder, lokaler, naturområder og byrum. Dette bør også indbefatte selvejende, offentlige 

institutioner.” 

 

Forslag 7 Brug af offentlige og private områder 

Forslagsstillere: Anders Berner, Lauge Sams Granerud, Karsten Rasmussen og Casper Gronemann 

Repræsentantskabets forslag: ”Bifrost arbejder for at det offentlige i højere grad skal opfordre og foranledige 

udlån eller leje af privatejede naturområder til offentligheden, herunder foreningers aktiviteter.” 
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Nyt forslag: ”Bifrost arbejder for at det offentlige i højere grad skal opfordre til og foranledige udlån eller leje 

af privatejede naturområder til offentligheden, herunder foreningers aktiviteter. Bifrost arbejder endvidere 

for, at offentligheden og især folkeoplysende foreninger får udvidede muligheder for brug af private 

naturområder uden vederlag.” 

Forslag 8 Brug af offentlige og private områder 

Forslagsstillere: Anders Berner, Casper Gronemann, Karsten Rasmussen og Lauge Sams Granerud. 

Repræsentantskabets forslag:  

• ”Bifrost understreger, at brug af offentligt tilgængelige samt private områder skal foregå uden skade 

på området og under hensyn til fremtidigt brug og andre brugere, både af Bifrosts 

medlemsforeninger og af øvrige.” 

• ”Bifrost opfordrer alle foreninger herunder særligt lokalforeningerne til at deltage i 

naturvedligeholdende arrangementer og oprydninger lokalt og nationalt.” 

Nyt forslag:  

• ”Bifrost arbejder for øget respekt for og udvikling af de danske naturområder og opfordrer sine 

lokalforeninger til at deltage aktivt i naturvedligeholdende arrangementer og oprydninger lokalt og 

nationalt. Bifrost indskærper derudover at lokalforeningernes brug af danske naturområder foregår 

med hensyn og omtanke.” 

Forslag 9 Våbenloven 

Forslagsstillere: Henrik Jensen , Lars Pedersen, Walter J. H. Külsen og Anders Peter Hvid Dolby 

I forhold til repræsentantskabets forslag: tilføjes som nye punkter. 

Nyt forslag:  

• ”Bifrost arbejder for en modernisering af våbenloven på de områder der dækker medlemmernes 

aktiviteter inklusive en kraftigere adskillelse af disse fra resten af våbenloven.” 

• ”Bifrost arbejder for en mere præcis formulering af våbenloven samt en større ensartethed i 

fortolkningen af loven på tværs af politikredsene.” 

Forslag 10 Våbenloven 

Forslagsstillere: Uffe V. Jensen, Søren Parbæk, Søren Thorup, Karsten Rasmussen og Mikkel Rode 

I forhold til repræsentantskabets forslag: tilføjes som nyt punkt. 

Nyt forslag:  

• ”Bifrost arbejder for at lokalforeningerne skal kunne opnå dispensation for børn og unge under 16 år 

i henhold til våbenloven, således at de også kan deltage i foreningens aktiviteter.” 

Forslag 11 Principprogram 

Forslagsstillere: Nicoline Olsson og Tonni Nybo Follmann 
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Repræsentantskabets forslag: ”Leg, spil og læring” 

Nyt forslag: ”Læring gennem leg og spil” 

Forslag 12 Principprogram 

Forslagsstillere: Nicoline Olsson og Tonni Nybo Follmann 

Repræsentantskabets forslag: ”Bifrost samarbejder med Østerskov Efterskole og lignende institutioner om 

udvikling af disse undervisningsformer og i det hele taget at udbrede kendskabet til disse.” 

Nyt forslag: ”Bifrost vil fremme samarbejde med efterskoler og lignende institutioner om udvikling af disse 

undervisningsformer og i det hele taget at udbrede kendskabet til disse.” 
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APPENDIKS K – VÆRDIGRUNDLAG 

Dette er repræsentantskabets forslag til værdigrundlag, udsendt med den oprindelige indkaldelse. 
 

Motivation 
På sidste års generalforsamling blev det besluttet, at repræsentantskabet skulle arbejde med et 
værdigrundlag og et principprogram, som så kunne behandles og vedtages på dette års GF. 
Pointen med værdigrundlaget er dels, at nedfælde de samlende værdier, der er i det vi laver, især i 
en tid hvor vi forsøger at udvide foreningen med nye former. Og dels kendetegner det ansvarlige 
organisationer, at de er velovervejede om hvad det er for fælles værdier, virket bygger på, og som vi 
forsøger at indkorporere i vores aktiviteter. 
 

Værdigrundlag 
Bifrost – Foreningen for kreativ udvikling af børn og unge 
 
Bifrosts værdier vokser frem af interaktive udtryksformer, der udvider horisonter og skaber 
forståelse og fællesskab på tværs af kulturelle skæl. 
Dermed bliver interaktivitet hjørnestenen i vores fælles aktiviteter. 
 
Den grundlæggende idé er, at fortællinger, leg og kunst, som opstår i samspillet mellem 
mennesker, styrker kreativitet, indlevelse og forståelse. 
 
I Bifrost tror vi på, at denne proces udvikler børn og unge til hele, kreative og sociale individer 
med engagement i deres medmennesker, verden og samfundet omkring dem. 
 

Det kreative individ 
 
Nysgerrighed 
Det er vigtigt, at mennesker udfordrer eksisterende opfattelser og udforsker ny viden og på den 
måde øger den idérigdom, som findes i os alle. Gennem åbenhed og nysgerrighed til omgivelserne 
skaber vi kreativitet. 
 

Kreativitet 
Nysgerrighed medfører kreativitet, som er evnen til at kombinere ny som gammel viden eller skabe 
idéer. Kreativiteten skal bruges til at skabe og udvikle emner, som ikke før er set. Vi gør 
mennesker i stand til at dyrke og udvikle deres og andres potentiale og kompetencer igennem leg, 
fantasi og spil. 
 

Skaberglæde 
Gennem kreativitet opstår idéer, der giver lysten til at skabe, til glæde for både sig selv og andre. 
Det at opdyrke glæden ved at skabe ting giver lyst til at tilegne sig nye kompetencer. Vi skaber 
mennesker, som ikke ser begrænsninger i egne kompetencer, men derimod muligheder. 
 

Det forpligtende fællesskab 
 
Initiativ 
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Med lysten til at skabe opstår fornyelse og innovation. Ved at se muligheder opdyrkes initiativet og 
er med til at skabe fællesskaber. Vi opdrager initiativrige mennesker til at gå foran for at skabe, 
udvikle og tage ansvar for fællesskabet. 
 

Ansvar 
Initiativet gør det muligt at tage ansvar. Gennem ansvar opnår man et engagement og en 
forpligtelse overfor sine egne idéer og andres. Vi giver alle lige muligheder for at tage initiativ og 
ansvar for både sig selv og fællesskabet. 

 
Fællesskab 
Igennem fællesskabet udvikles de sociale kompetencer, som er grundlæggende for refleksion. 
Fællesskabet opstår af det kreative arbejde, og er forudsætningen for at den enkelte tager initiativ 
og ansvar for den fælles oplevelse. Vores fællesskab giver rum til det enkelte individs indlevelse i 
egen og andres kultur og verdensforståelse. 
 

Det reflekterende menneske 
 
Indlevelse 
I mødet med nye verdensforståelser udfordres vores evne til indlevelse såvel i kulturer som i det 
enkelte menneskes situation. 
Gennem indlevelsen udvides vore horisonter, og vi opnår større forståelse for andres livssyn. 

 
Empati 
Når forståelsen for egne og andres og historier udvikles, lærer vi at se verden med nye øjne. 
Herigennem udvikles vore empatiske evner og vor interesse i andre mennesker. Vi skaber 
mennesker, der forundres over og forføres af den nye verden, de oplever. 

 
Refleksion 
Efter mødet med nye verdenssyn begynder refleksionen. Vi reflekterer over 
eget liv og andres liv, egen kultur og andre kulturer. Refleksionerne medfører nye spørgsmål og 
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