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Repræsentantskabsmøde d.4/2-2017  
Til stede: René Bokær, John Joyce, Michael Lauenborg, Tora de Boer, Jef Melkerssen, Jonas 
Zimsen, Daniel Møbjerg, Katja Vinding, Jacob Schulze, Jon Borg, Nickolaj Oksen, Sean 
Sebastian Nielsen, Carina Enggård, Astrid Budolfsen, Troels Thylstrup*, Sebastian Boiken*, 
Maja Løvbakke* 

*Ikke tilstede under hele mødet 
 
Formalia v. René 
Referent: Maja Løvbakke 
Dirigent: René 
 
Valg til Udvekslingsudvalget v. Maja 
Udvesklingsudvalget administrerer de 12.500 kr. der er afsat til Udvekslingspuljen, der skal 
sende Bifrostmedlemmer over regionsgrænser.  
 
Det nye udvalg består af: Carina Enggård, Astrid Bodulfsen, Michael Lauenborg og John Joyce 
 
Bifrosts medlemmer og Reps udstyr v. René 
48 lokalforeninger, mange forskellige aktiviteter en vores hovedfokus er på live- og freeform 
rollespil, som hovedsageligt dækker metoden rollespil. 
Gennemgang af dropbox og hvordan man add’er den til sin egen dropbox – så der ikke 
længere undskyldning for ikke at tjekke dropbox’en. 
Gennemgang af Bifrost udstyr.  
Indtil september har vi også Anders Berner, Jesper Kristiansen, Daniel Larsen og Ann Eriksen 
tilknyttet Sekretariatet som en del af Orkerne Kommer. 
 
Der opfordres til at listen over Bifrosts udstyr opdateres på den nye hjemmeside. 
Skal man have opdateret indhold på hjemmesiden er der René man skal henvende sig. 
Det tekniske bag hjemmesiden er det stadig Troels der står for. 

Knutepunktspuljen v. Troels og Daniel 
Grundet kommunikationsproblemer internt i gruppen og med de norske 
samarbejdspartnere gjorde at den aftale der var kommet i hus, faldt igennem. Det gjorde 
også at Formandskabet besluttede at betale fuld pris for billetterne og så sende de 10 af 
sted der kunne sendes af sted på det afsatte budgettet, i stedet for de 20 der oprindeligt 
havde regner med. 
Der blev ansøgt af 9 personer, den ene fik afslag, da personen var for ung til at deltage. Den 
ene plads har hele tiden været reserveret til Daniel.  
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Der er derfor en plads tilbage stadigvæk. Den er blevet begæret af både Sean Sebastian og 
Tora de Boer. 
Formandskabet er opmærksomme på at det er en et stort problem at kommunikationen og 
opgaven er blevet udført så  problematisk – men vil tage erfaringerne med og vil arbejde på 
at det ikke sker igen. 
 

Opkvalificering: Ledelse og Kommunikation v. Nikolai Elmer  
Oplæg og workshop om Four player model. Slidesshow bliver sendt ud pr. mail. 
Om sund og konstruktiv gruppe dynamik, være opmærksom på de roller man tager i 
debatten, gruppe- og projektarbejde.  
Bifrostpulje ansøgninger – Carina 
Carina fortsætter som puljeansvarlig 
Der var ingen puljeansøgninger.  
Der opfordres til at der ikke tages puljeansøgninger pr. mail for fremtiden og at der 
opfordres til alle ansøgere at overholde ansøgningsfristerne (der ligger på hjemmesiden) 
 
Beslutte resten af årets REP-møder + generalforsamlingen  
REP-2 d. 21.-23. april 
REP-3 d. 25.-27. august  
REP-4 d. 13.-15. oktober 
GF d. 24.-26. november 
REP-1 d. 5.-7. januar (ses an) 
 
Foreningsbesøg v. René  
Gennemgang af tips og tricks til foreningsbesøg. 
Foreningsbesøg er altid på arrangørernes, bestyrelsen, arrangementets betingelser. 
 
Kommende foreningsbesøg: 
25-26. februar – foreningsbesøg til TRoAs Fastalavn fest 
17. marts – foreningsbesøg (Rottehullet/Solhverv)  
18. marts – foreningsbesøg  (Rottehullet/Solhverv) 
 
Hvem skal lave Forum17  
Forum er Bifrosts årlige Landsstævne.  
Oplæg fra arrangørgruppe: René Bokær og Sofie Støvelbæk 
Vision: 3F (fedt, fælles og forum) 
- Fokus på Forum som landsstævne frem for læringskongress. 
- Fokus på samlende og spændende sociale arrangementer 
- Samarbejde med Orkernes Kommer Scenariekursus og en del af programmet for alle 
- Sjove lege, faciliteret networking og skabe gode muligheder for at møde folk fra hele 
Danmark. 
- Vil ikke selv prikke foredragsholdere, men der er åbent for at alle kan byde ind 
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Lokation: Midtfyns Kongresscenter m. vandrehjem, hytter og sovesalsbilletter 
m. mad fra centret selv (ny køkkenchef!) 
Estimeret pris: 250-550 pr. person. 
 
Pointer fra REP: 
Der er interesse fra Cosplayerne om at lave en konkurrence på Forum 
Der er interesse for at man kan ligge sammen i sovesale 
Der er interesse for at involvere nogle nye og unge arrangører ind  
Der er opfordring til at fokusere mere på PR, særligt til de unge 
Der er opfordring om at igen at lave fattigrøvsbilletter 
 
Et enigt REP har godkendt arrangørgruppen 
 
Afstemning: Bruge 1500 kr. på online advetising for en markedsundersøgelse på hvad Bifrost 
medlemmer gerne vil have ud af Forum på Facebook. 
 
Vedtaget med14 for 1 blank. Sebastian Boiken er ansvarlig 
 
(Michael overtager som dirigent) 
 
Forsikring – René  
Efter at have snakket med forsikringen har det vist sig at der er ingen mulighed for at Bifrost 
kan tegne forsikring for MilSim og andre hardball og airsoft foreninger, der dækker deres 
ansvar hvis nogen skulle komme til skade under deres skydearrangementer. Bifrost vil gerne 
hjælpe MilSim og andre intereserede foreninger med at finde funding af alternative ruter.  
 
Forsikringen dækker det lovpligtige krav. 
Forsikringen gælder kun hvis foreningen har betalt kontingent. 
Selvrisikoen er på 5130 kr.  
Ansvarsforsikringen gælder stadig kun når der kun er medlemmer til stede. Foreninger skal 
være opmærksomme på at hvis der søges puljer der kræver at arrangementer åben 
deltagelse bør søge penge til forsikring derudover, da forsikringen ikke gælder. 
 
Det er besluttet at bruge de 58.981 kr. på forsikring som vedtaget med 13 for 1 blank 
 
Larphosting.dk v. Maja 
Generelt synes REP det er et fedt projekt, der bedømmes af REP at der ikke er penge til at 
sætte 8000 kr. af på arbejdsplanen til dette.  
 
Ikke vedtaget at tage imod tilbuddet om larphosting.dk med 0 for, 11 imod og 2 blanke. 
 
Der er lavet en hensigtserklæring til at REP bør arbejde videre med at finde funding til 
larphosting projektet og spilrolllespil.dk udvikling og løn, så Bifrost kan udbyde disse 
funktioner. 
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DUF og DUF ansøgningen v. René 
Gennemgang af udfyldning af: indsamlingsbrev, regnskabs skabelon, tro og love erklæring 
2016 og medlemsfil. 
Vi skal have alle filer med tilbage til revisorens gennemgang i april.  
 
Det er foreslået at der bliver slået op på Bifrost’ facebook side hver gang en lokalforening 
har indleveret alt, sammen med en ”har i for resten tjekket deres seje event d. X/X?”. 
 
Husk at tjekke jeres egen forening og de foreninger I har kontakt til får sendt ind til René! 
Hvis vi alle hjælper, stiger vi igen i år! 
 
Inklusion af de andre 
Historietime om Bifrosts navneændring og beslutningen og inklusionen af andre slags 
foreninger end rollespilsforeninger. 

Overlevering v. Maja og Daniel 
Der blev snakket vidt og bredt om hvad man håber på at arbejde med det kommende år og 
hvad man håber på at få hjælp til at af andre i REP og FU. Flere ønskede at blive prikket til 
om specifikke opgaver og for at blive holdt i gang.  
 

Referent: Nickolaj Oksen 

Kompetencebank 

Thora stiller på vegne af ThyrF et forslag om opstart af en kompetence-database, det er 
fremsat at det ikke er nødvendigt, og at den ikke vi blive brugt. Personlige relationer er 
bedre. 

 -   Hvis folk ønsker at nedsætte et udvalg der arbejder med det, er det ikke noget REP 
 vil modsætte sig, men det er ikke en prioritet. 

Der nedsættes et kommunikationsudvalg der skal undersøge mulighederne for bedre 
kommunikation og  kompetenceudveksling i rollespilsmiljøet, bestående af Katja Vinding og 
Nickolaj Oksen. 

NOTE: Ide til Forum = Kompetencerum 

Oplæg ved Carina: Status for det internationale arbejde 

Der er fokus på mange forskellige ting/og det internationale arbejde udvikler sig: 

DUF har fået nye regler for rejserefusion, hvilket betyder vi om et par år kan få 200.000,- 
istedet for 50.000,-. 
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PFF - Partnerskabet videreføres med midler tildelt af PFF. PFF får 3 pladser på Knutepunkt. 
Bifrost og PFF har sendt en ansøgning til MENA puljen, ang. et 9 måneders projekt, med 
temaet; "Eventyr, Køn og Magt". 

Larpers Of the World - Ansøgning sendt til Erasmus+ til stiftelse af international organisation. 

Scandinavian Games - udsættes til senere, grundet en dobbelt ansøgning til Erasmus+ vil 
være uhensigtsmæssigt. 

Dragon Legion - Rene har sendt en ansøgning for at få sendt en dansk delegation afsted, 
Rene vender tilbage med mere info, hvis det godkendes 
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