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Referat – REP 3  
30. august 2019 – 1. september 2019 
Odense - Føniks 
 
Mødeleder: René Bokær 
Referant: Martin Sinding 
 
Siden sidst v. Maja Løvbakke 
- Forretningsudvalget har fået nedskrevet en kontrakt med Rollespilsfabrikken 
om hvordan processen for at stifte en fælles fond (Dansk Center for Rollespil) 
skal foregå.  
Pt. Venter processen på at projektet Orker i det grønne bliver afrapporteret.  
- Ny kontrakt med Anders Berner som politisk konsulent for Bifrost. 
- Supersoldatlønnen er blevet hævet fra 7000 kr. til 10000 kr. for at kompensere 
for at der kun er én supersoldat og ikke to supersoldater som der plejer.  
- Der er blevet indmeldt tre nye foreninger i Bifrost: Det Danske Auxiliarkorps, 
Krøniken og Pathfinder Society Denmark. 
- Der er blevet godkendt ny strategi i forretningsudvalget i forhold til DUF for at 
rykke Bifrost fra kategori D til kategori B. Det står til at kunne tage 2 år i stedet 
for 5-6 år som først forventet. 
- Vi har været afsted på folkemødet, hvor vi har cementeret samarbejde med 
NAU. 
- Uddannelsesudvalget har stablet Level-Up weekend på benene for at 
opkvalificere medlemmer i Bifrosts lokalafdelinger 
- (Internationale udvalg) Der er blevet sendt fire unge fra Thy afsted til Polen til 
et kursus i interaktiv læring. 
- Vi har sendt 4 unge til Estland til et GM kursus med folk fra europa, i 
samarbejde med DragonLegion. 
- Vi har været repræsenteret til TRoAs 30 års jubilæum 
- Vi har været repræsenteret til DUFs grundlovsdags fejring (Lauenborg) 
- Vi har været dirigenter til ALEAs generalforsamling  
- Vi har være på foreningsbesøg i Hareskoven 
- Vi har besøgt Genki, som informere om at de lukker ned, og i den forbindelse 
har vi snakket med mulige nye lokalafdelinger.  
- Bifrost har overtog årets ansvar for Geek-Pride i København, hvor vi i år gik 
sammen med DUF vognen, hvilket var en stor succes! 
- Vi har været på foreningsbesøg til Kompagni Gotheim på Bornholm (Jannick og 
Morten) 
- Vi har været på foreningsbesøg i Krøniken. 
- vi har været til Føniks generalforsamling 
- Vi har været på Epos efterskoles studietur. 
- Vi har sagt farvel til Jesper Kristiansen i projektet Helt ude i skoven, men har 
ansat Lasse Hempel i stedet til at assistere projektlederen Cæcillie 
- Bifrost har fået nyt medlem i Østerskovs bestyrelse, Morten Pedersen 
- Der er ved at blive skiftet bank fra danske bank til jyske bank 
- Der er blevet afviklet knudepunkt 
- Der er blevet afholdt arrangørkursus i Herning som er gået rigtig godt. 
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- Der har været ledernetværks møde i DUF for at styrke Bifrosts stilling 
Generalsekretæren er blevet sendt på kursus og det virker godt. Der er massere 
af netværksopbygning og mulighed for at komme med i internationale projekter 
- Bifrost har afholdt DUFs sommerfest/afslutning med rollespil på Amager 
Naturcenter.  
- Der er blevet flyttet kontor, sådan at Bifrost har deres eget kontor adskilt fra 
Dziobak LARP studios og Rollespilsakademiet 
- Der er blevet sendt ansøgning til slots-og kulturpuljen 
- Bifrost har været til naturmødet for at styrke samarbejdet med friluftsrådet  
- Generalsekretæren er blevet valgt til en bestyrelsespost i friluftsrådet 
- Bifrost har afholdt Krigslive omkring Haarby på Fyn med borgmester besøg. 
Det var en stor succes. 
- Jacob og Maja har været på topledermøde i DUF med resten af formandskabet. 
- Foreningsbesøg til Kojo 
- Foreningsbesøg i Dragonfactory 
- Foreningsbesøg Rollespilsfabrikken 
- Der er blevet afholdt dialogmøder i regionerne: Nord (TRoA), Syd (Føniks), 
Hovedstaden (Kulturhus Pilegården), Midt (Einherjerne) og Sjælland (Udgaard) 
 
Sommerskole 
Bilaget er skrevet i samarbejde med det meste af lærerstaben fra sommerskolen 
2019. Projektlinjen blev oprettet for at slå sommerskolen sammen med 
scenariekurset.  
Køkkenholdet samlet af gamle Bifrost aktive som en god måde at holde sig aktiv i 
landsforeningen 
Bifrost overtager nu fuldstændig afholdelsen af sommerskolen fra Orkerne 
Kommer. 
Der er tre løsningsforslag for Bifrosts overtagelse af sommerskolen 
 

1. Hold det dansk med en international gæst 
 
Samme som altid, måske med en lille brugerbetaling 
 

2. International sommerskole i samarbejde med Larpers of the World 
 
Stor refusion på de penge Bifrost smider i projektet 
Nogle elever vil falde fra grundet svage engelskkundskaber 
 

3. Bifrost Nordisk/skandinaviske sommerskole 
 
Stor refusion på 75% 
Sprogbarriere, selvom det er lettere at forstå dansk/norsk/svensk 
imellem 
Stærkere samarbejde med landsforeningerne i Norge, Sverige og Finland 

 
Det bliver stemt igennem at sommerskolen skal være Nordisk/skandinavisk i 
2020, hvor undervisningen vil forgå på dansk. 
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Bifrostpuljen 
En ansøgning på 5000 kr. til våbenindkøb til Nordsjællands rollespillere.  
Der bevilges 4784 kr. fra Bifrostpuljen til projektet ”Våbenindkøb” 
 
Status på arbejdsgrupper 
Medlemspleje: Der arbejdes på en oversigt over udviklingspuljer og andre puljer 
i de forskellige kommuner. Sommerferien har sat en stopper fra planen om at 
kontakte alle lokalforeningerne omkring hvordan Bifrost kan hjælpe med 
medlemspleje i de forskellige lokalforeninger.  
Sikkerhed: Få sat sig ned og kigge på regler for … 
Socialt ansvar: Intet nyt. Maja tilføjes til gruppen. 
Internationalt: Intet nyt. Visionen var at organisere internationale turer til 
Stockholm scenarie festival og andre internationale events. 
Fondsøgning: Intet nyt.  
Strategi: Der er blevet lagt en plan og der vil snarest være et møde om 
formålsparagraffer. Der er gang i fondsøgninger.  
Politik: Tur til folkemødet hvor Bifrost og rollespil har fået mere mediedækning 
og er kommet tættere på DUF personer. Der er et ønske om at adskille 
folkemødeturen fra politikarbejdsgruppen. Der arbejdes på en holdning som 
generalforsamlingen kan stemme omkring 
Rekruttering: Intet nyt. Målet om en ny forening pr. kvartal er nået med i hvert 
fald fire nye foreninger i Bifrost i år. Arbejdsgruppens fremtid bestemmes efter 
Level-Up weekenden hvor medlemmerne får mere tid til at ligge arbejde i 
rekruttering 
Uddannelse: Level-Up weekend kører som det skal. Der er blevet lavet en 
hjemmeside til Level-Up som hjælper med rekruttering til kurserne.  
 
Udvalg 
Internationalt: der er blevet taget kontakt til Charles og Lise 
 
Udvekslingsudvalget: Intet nyt. Udvalget har modtaget 5 ansøgninger, men ingen 
penge er blevet udbetalt endnu da nogle af ansøgerne har søgt bagudrettet og 
andre mangler afrapportering. Kun et projekt har opfyldt alle kravene for 
udvekslingspuljen. Der skal promoveres mere for udvekslingspuljen. 
 
Forum 
Næstformanden giver status på Bifrosts landskongress Forum. 
 
Armbrøst 
Der stemmes for at Bifrost kan stå indenfor at gå videre med den politiske plan 
som Jacob har fremsat for indførelsen af armbrøste til brug i dansk rollespil. 
Dette er en 3-trins plan, som skal ende ud i et udvalgsforhør inde for enten 
Retpolitik- eller Kulturudvalget 
 
Økonomi 
Repræsentantskabet har fået en økonomisk status. Forretningsudvalgets 
budgetændringer godkendes af repræsentantskabet. 
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Ændring af Projektaftaler 
Repræsentantskabet bliver præsenteret for de ændringer som 
forretningsudvalget har formuleret i forhold til fremtidige projektaftaler i 
Bifrost. Generalsekretæren foreslår yderligere at hæve grænsen for hvornår et 
Bifrost projekt skal indhente to tilbud som skal dokumenteres, således at 
projekter med et budget på over 10.000 kroner kun skal indhente to tilbud ved 
budgetposter på over 10.000 kr. som skal dokumenteres. 
Dette godkendes af repræsentantskabet.  
 
Føniks præsentation 
Repræsentantskabet præsenteres for foreningen Føniks af formanden Jakob 
Arndahl. Repræsentantskabet bliver præsenteret for forenings igangværende 
projekter og hvilke udfordringer som foreningen står for. 
 
Wonder Studios 
Repræsentantskabet bliver præsenteret for visionen bag Wonderland af Joachim 
Dittmann fra Wonder Studios for at kunne tage stilling til en anmodning om at 
låne penge til køb af lokationen (Wonderland).  
Susanne, Jannick og Rasmus erklærer sig inhabile. 
Det besluttes at Bifrost gerne vil låne Wonder Studios pengene, men at 
repræsentantskabet vil få FU til undersøge muligheden for helt eller delvist at 
donerer pengene direkte til Wonder Studios, selvom dette først skal besluttes på 
generalforsamlingen. 
 
Mødet lukkes af næstformanden, som glæder sig til næste møde i oktober.  
 


