Referat, GF 2018 d. 23-25 november
Ankersminde
FREDAG
Velkomst
Formanden byder velkommen og åbner generalforsamlingen!
Formalia
Mikkel Rode og Morten Lahrmann er valgt som dirigenter.
Forretningsordenen blev godkendt.
Stemmetællere blev ved kampvalg: Troels Thylstrup, Daniel Møbjerg og Malene Kolle Rasmussen.
Paul Sinding, Christian Nørgaard og Jonas Kerring samt dirigenterne blev valgt til redaktionsudvalget.
Mødesekretariatet blev valgt til at tage referat.
Mødesekretariatet består af Lasse Hempel, Gustav Eliasson, Anders Berner og René Bokær

Præsentation af Regnskab 2016, økonomisk status 2017 og budget 2018
René Bokær præsenterede ovenstående, og opklarende spørgsmål blev besvaret.

LØRDAG
Formalia

Dirigenterne indledte mødet kl. 10.00
Der bliver lavet navneopråb og kontrol af stemmesedler

Præsentation af de delegerede foreninger

De forskellige foreninger præsentere sig.

Formandens beretning
Formandens beretning Bifrost Generalforsamling 2018
2018 bød på en ny strategi nemlig ”Vores Bifrost. Mere Bifrost.” hvilket har været med til skabe dybere
rødder i Bifrost landskabet og der er 10 nye foreninger der har slået rod i Landsforeningen. Så er vi gået
vores bede igennem og været på besøg hos vores lokalforeninger blandt andet flere Cosplay conner for
at være bedre til at finde den rigtige gødning til vores lokalforeninger.
Rollespils Danmark har fået et nyt Højbed vi fik I slutningen af 2017 bevilliget 3. millioner kroner fra
Københavns Kommune, til blev projektet ”Orker i det Grønne” til at etablere et rollespilsområde i en
gammel feriekoloni, der dermed bliver den første ejendom som en lokalforening ejer. Og der bliver
allerede samlet materialer sammen til dannelsen af flere højbede rundt om i landet.
Vi har i 2018 haft masser af muligheder for at vise vores fine have frem i medierne det er blevet til et
klip med Nas Daily, Sunfall i tv2 Lorry. Næstved Rollespils Forening som har fået besøg af kultur
ministeren, Rollespilsfabrikken bliver vist frem i Ramasjang i januar og meget mere.
Arbejdet med at så Larpers of the World går rigtigt godt der bliver arbejdet hårdt med de publikationer,
som skal laves for at Larpers of the World kan slå dybe rødder i rollespils miljøet internationalt. Larpers
of the World har holdt to workshops med hver 45 deltager + et wiseboard møde - så lige over 100
deltager. På et af møderne var det Goal Hierarchy der blev arbejdet med. Udover at lære en masse, så
var et af de meget konkrete resultater at den palæstinensiske rollespilsforening Bait Byout landede
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130.000 Dollars til et projekt om at starte lokalforeninger op i flere byer på Vestbredden - og ideen til
projektet kom fra Workshoppen. Vi ser frem til april 2019, hvor vi håber på at Larpers of the World
springer ud og bliver ud og bliver stiftet formelt.
Supersoldatprogrammet er vokset og de nye skud på stammen har været godt i gang, vi har blandt
andet mødt Bifrosts rollemarotter, som er med til at lære os hvordan vi bliver til klogere på rollespil og
forenings arbejde vi glæder os meget til at følge deres arbejde.
I sommers blev de 2 første super soldater uddannet og deres arbejde har båret frugt og vi har i
trygdeltagelse fået: en guide til håndtering af seksuelle overgreb, 10 gode råd til et trykt rollespil. 10
gode ting at have i sit arrangør område. 10 gode råd til køns inkluderende rollespil. 10 gode råd til et
autismevenligt rollespil. Hvilket er med til at vi bør tilføje et nyt S til de 3 s'er nemlig Sikkerhed. Spise
skide sove og sikkerhed.
Beretningen er godkendt.
Herefter fortæller projektleder Anders Berner og deltager Ann Christensen om status fra
verdensorganisationen Larpers of the World.
Godkendelse af regnskab 2017
Regnskabet er godkendt.
Præsentation af forslag til vedtægts ændringer og indkomne forslag
De 2 vedtægtsændringsforslag og 2 indkomne forslag blev præsenteret. (Forslagene kan læses under
søndagens program)
FN’s verdensmål
Amalie som er Ungdomsdelegat i DUF fortæller om verdensmålene vedtaget af FN, og hvordan
lokalforeningerne kan arbejde med dem.
Workshopblok 1
Der åbnes 4 debat/workshop rum med følgende emner:
Kontingent diskussion, Kursusvifte, Debat af repræsentantskabsstruktur og Politiske
udmeldinger/holdninger.
Præsentation af ny DUF pulje
Der fortælles om den nyåbnede lokalforeningspulje hos DUF
Flere i demokratiet
Generalsekretæren forklarer om fulde medlemsrettigheder og hvordan det er vigtigt at foreningerne
designer sig efter det.
Workshopblok 2
Der åbnes for de 4 rum igen. Og der gives en update fra debatterne. Noterne bliver sendt videre til
henholdsvise repræsentantskabet og sekretariatet.
Afrapportering fra Rejseudvalg og Bifrostpuljen
Der gives afrapportering fra de forskellige udvalg og bifrostpuljen udlodninger gennemgås.
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Præsentation af Repræsentantskabets arbejde
Generalsekretæren gennemgår repræsentantskabets rolle og datoer for møderne i 2019.
SØNDAG
Afstemning om vedtægtsændringer, budget og indkomne forslag
Vedtægtsændringsforslag

Kønsinkluderende ledelse

Forslag:
Ændre alle steder i vedtægterne hvor der står Formand og Næstformand til henholdsvis
Formand/Forkvinde/Forperson og Næstformand/Næstforkvinde/Næstforperson.
Motivation:
Bifrost ændrer sig og jeg ønsker at give fremtidens ledere af Bifrost mulighed for at bruge den
beskrivelse af deres post som de selv finder mest passende.
Forslagsstiller:
Daniel Møbjerg – NRF
Ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag 1
Istedet indsættes der stk. 3 til §12
Formanden kan efter eget ønske bruge forkvinde eller forperson i sit virke. Ligeledes kan
næstformanden efter eget ønske bruge næstforkvinde eller næstforperson.
-Forslået af Jonas Rassing
Det originale forslag er vedtaget med 2/3 flertal (vedtaget med 140 stemmer for, med
minimumskrav på 130 stemmer for) Ændringsforslaget er faldet.

Krav om medlemskab af lokalforening i Bifrost som delegeret og som valgbar til
repræsentantskabet
Forslag:
§10 ændres til:
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 ikkeaktive lokalforeninger har hver 1 stemme. Delegerede kan kun repræsentere én lokalforening. Delegerede skal
være medlem af en lokalforening. Ved fremmøde af mindre end fire delegerede bortfalder de ikke
repræsenterede stemmer. Hver lokalforening er selvsupplerende med delegerede.
Indsættes som §18 stk. 2:
Valgbar som suppleant og som mening medlem til repræsentantskabet er alle medlemmer af en lokalforening.

Forslaget er vedtaget
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Indkomne forslag til Bifrost generalforsamling
Forslag: Stop samarbejdet med Danske Bank
Motivation: Vi vil gerne stille forslaget om at Bifrost generalforsamling vedtager at Bifrost og
aktiviteter lavet i Bifrost regi (Forum, Bifrostpuljen, udvekslingspuljen etc.) ikke må benytte sig af
Danske Bank, i det omfang det er muligt at finde en anden bank til at erstatte de produkter Danske
Bank tilbyder.
Dette forslår vi på baggrund af den seneste sag med bankens involvering i hvidvask, som viser at
banken ikke gør nok for at slå ned på økonomisk kriminalitet og ikke gør nok for at leve op til sit etiske
ansvar overfor samfundet. Vi mener at dette er i strid med Bifrosts værdi om “det forpligtende
fællesskab”, og stiller forslag om at al samarbejde med Danske Bank skal ophøre og Bifrosts konti skal
flyttes ud af Danske Bank.
Forslået af Christian Nørgaard, Astrid Budolfsen og Kåre Kjær
Ændringsforslag til forslag Boycott af Danske Bank

Ændres til:
Bifrost flytter sin bank aktivitet ud af Danske Bank.
Bifrost fremtidige bank vælges af repræsentantskabet.
Forslået af Stefan Carlsen
Original forslaget er vedtaget, derfor er ændringsforslaget faldet.
Nikolaj Oksen stiller mistillid til dirigenterne
Anders Berner fra Mødesekretariatet overtager mødeledelsen
Nikolaj Oksen bortfalder mistillid til dirigenterne (Fordømt!)
Budgetændrings forslag - Midler til grej-udvidelse:
Hvad: Gnist og BBCPH ønsker at søge om en større mængde penge end tilgængeligt igennem Bifrost
puljen, til at udvide vores tekniske inventar, særligt handler det om Lys udstyr der kræver en større
investering end kan klares i en Bifrost pulje ansøgning, i form af stativer, lamper og dertil hørende
materiel. I alt handler det om indkøb af lys, kabler, stativer, og sikkerheds materialer for 12.523 kr.
Hvorfor:
Igennem en række år har Gnist arrangeret Blackbox Cph, en festival der bygger stærkt på en teaterinspireret type rollespil hvor lys og lyd bruges aktivt i både design og æstetik.
Flere gange har vi udvidet vores teknisk inventar, bl.a. igennem Bifrost puljen i forbindelse med ”A
Love Piece” i 2017 og med Snabslanten i 2015 og egne investeringer igennem festivalen.
Vi ønsker nu endnu engang at udvide vores inventar, for at styrke to indsatser i Gnist og Lokal
foreninger i Danmark:
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1. Fremtidssikring.
Vi oplever i Gnist flere og flere udfordring i forhold til at tilbyde inspirerende og stabile løsninger til
vores teknikere og vores forfattere, og vil gerne fremtidssikre vores arrangement
I alt betyder dette: Flere muligheder, nemmere opsætning og nedpilning og længere levetid for
projektet.
2. Udlånsmuligheder
I Gnist har vi siden vores første indkøb af udstyr lånt ud til en række projekter og foreninger, bl.a.
Forum 2015, 2016, 2017, Fastaval 2106/2018, Babylon, Føniks, Rottehullet (da det eksisterede),
Knudepunkt 2015, Knutpunkt 2018, og Sunfall m.fl.
Denne indsats vil vi enormt gerne udvide og gøre mere struktureret og kunne tilbyde en fuld pakke
løsning i stedet for en lidt rodet kasse med grej.
Derfor vil vi gerne udvide det udstyr man har mulighed for at låne og hvor meget det ”kan”.
For at gøre små projekter større, store projekter billigere og opbygge kendskab, færdigheder og
interesse for teknisk udveksling, af både viden og udstyr.
Hvordan:
Derfor foreslår vi at Bifrost støtter Gnist med 12.523 kr. til at indkøbe teknisk udstyr.
Som vil varetages, vedligeholdes og udlånes igennem Gnist, pt. af Rasmus Teilmann, som er teknisk
ansvarlig.
Dertil ønsker vi at sætte et symbolsk lånebeløb på 300-500 kr., for at kunne erstatte kabler og lignende
der måtte gå tabt, eller blive ødelagt af brug.
Ændringsforslag til forslag
Generalforsamlingen henstiller kommende repræsentantskab at behandle ansøgningen og, så vidt som
muligt, imødekomme ansøger, enten med hjælp til fondsøgning eller finansiering gennem Bifrost, i
henhold til det på generalforsamlingen vedtagende budget.
Forslået af Christoffer Brønshøj
Original forslaget og ændringsforslag er nedstemt
Budget 2019
Budgettet er godkendt
Kontingent fastsættelse
Kontingentet er fastsat til 400 kr. årligt med et billigere kontingent på 200 kr. første år.
Valg til Formand og Næstformand
Maja Løvbakke (Gnist) er valgt som formand
Jacob Kronby Schulze (Den Farvestrålende Fjer) er valgt som næstformand
(Mens stemmer blev talt op, vandt mødesekretariatets dirigenternes quiz)
Valg til Repræsentantskabet og andre personvalg
De valgte blev:
Carina Enggaard (Gnist)
Christian Mandrup Møller (Føniks)
Christoffer Brunshøj (Føniks)
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