Referat, GF 2013
Fredag
Velkomst
Formand Anders Berner bød velkommen til generalforsamlingen og
introducerede Borgerrepræsentationsmedlem fra Kbh Peter Thiele som forslag
til dirigent.
Formalia
Peter Thiele, Charles Bo Nielsen, Casper Gronemann blev valgt som dirigenter
Forretningsordenen blev godkendt
Sekretariatet blev valgt til at tage referat
Formandens beretning
Anders Berner holdt formandens beretning. Der blev klappet.
Næstformand Jens Rasmussen holdt en takketale til Anders Berner. Der blev
klappet. Der blev spurgt til hvad Bifrostpuljen er blevet brugt på, og spurgt om
det ikke
Pause
Landssekretær Rene Bokær præsenterede praktisk info. Der blev spurgt til
barpriser
Introduktion til arbejdsplan 2014
FU-medlem Astrid Andersen præsenterede arbejdsplanen som redskab, og
opfordrede til snak foreningerne imellem.
Præsentation af budget
Landssekretær Rene Bokær præsenterede budgettet for 2013, de faktiske forhold
indtil videre i 2013 og Repræsentantskabets foreslåede budget for 2014. Der blev
stillet spørgsmål.
Videopræsentation
Der blev vist en video om rollespil. Der blev klappet meget.

Lørdag
Præsentation af foreninger
Delegerede fra lokalforeningerne præsenterede deres foreninger. Der blev
klappet meget.
Debat om ROLLE|SPIL
Bifrosts nye blad blev diskuteret. Der var stor tilslutning til, at
Repræsentantskabet udspil om 40.000 til bladet i 2014 var en god idé. Derudover

var der massiv opbakning til at bladet skal bruges aktivt til at fortælle om
Bifrosts aktiviteter og til at skabe fælleskab i vores miljø. Som inspirator til
debatten holdt Lars Andersen (verdens hurtigste bueskytte) oplæg om hvorfor
han mener, at vi bør være stolte af vores professionelle kræfter i miljøet.
Pause
Der blev holdt en god pause, hvor en af Lars' bueskytte-videoer blev vist. Der
blev klappet enormt meget!
Præsentation og godkendelse af regnskab 2012 + økonomisk status 2013
Landssekretær René Bokær præsenterede regnskabet for 2012. Der blev stillet
ganske få spørgsmåk og regnskabet blev godkendt. Tallene fra aftene før omkring
2013 blev igen fremlagt, og blev også godkendt.
Godkendelse og ændringsforslag til vedtægter
Tilføjes
§18 - Stk. 4. Blandt repræsentantskabets medlemmer udpeger repræsentantskabet
op til 5 regionsrådskontaktpersoner, en for hvert regionsråd.
§20 - Stk. 4. Regionsrådskontaktpersonens ansvar er at der bliver holdt kontakt
mellem regionen og Bifrost, og der bliver holdt møder i regionsrådet.
§13 - Stk. 2a. [/§18 . Stk. 4a]
Den, af generalforsamlingen[/repræsentantskabet], valgte tovholder
[/kontaktperson], skal være medlem af en lokalforening i den respektive region.
Frokost
Der blev spist.
Workshop
Deltagerne valgte sig ind på seks forskellige workshop-grupper og brugte tid i
dem på enten at lære eller debattere – eller begge dele. Workshops'ne var:
“Lær at bruge blackbox-teknikker til dine normale scenarier”
“Konkrete ideer til magasinet ROLLE|SPIL”
“Hvordan forener vi bordrollespillerne?”
“Bliv klogere på hvordan du arrangerer kampagnerollespil”
“Er din forening oprettet på rollespil.dk?”
Pause
En kort pause.
Godkendelse og ændringsforslag til budget
Det foreslåede budget for 2014 (fra Repræsentantskabet) blev godkendt
Godkendelse og ændringsforslag til Arbejdsplan: behandlet samlet

Ændringer i strategien
Nuværende:
Bifrost arbejdsplan 2014
”Der er flere mål og beskrivelser af organisationsudvikling i strategien – men for
arbejdsplanen og Bifrost aktiviteter i 2014, så er det vigtigste at Bifrost skal
fokusere på at hjælpe aktive med at kunne lave mere rollespil.
"Alle de er andre" - … Indtil videre er vi primært en landsforening for rollespillere –
men hvor der er plads til flere hobbyer.
Ændringer:
”Der er flere mål og beskrivelser af organisationsudvikling i strategien – men for
arbejdsplanen og Bifrost aktiviteter i 2014, så er det vigtigste at Bifrost skal
fokusere på at hjælpe aktive med at kunne lave flere og bedre aktiviteter, samt
fremme netværk og indflydelse i samfundet.
“Alle de er andre" - indtil videre er vi primært en landsforening for rollespillere –
men hvor vi gerne vil have flere ligesindede hobbyer med i Bifrost.
Tilføjelse:
– Bifrost vil i 2014 udvælge 3 store, geografisk spredte foreninger og give
dem ekstra hjælp og vejledning i forbindelse med DUF ansøgningen, smed
det mål at de fremover kan hjælpe mindre lokalforeninger.
– Bifrost vil i 2014 bestræbe sig på at promovere regionsrådene ud til både
eksisterende, såvel som nye, lokalforeninger i de respektive regioner, med
henblik på samarbejde og netværk.
– Bifrost vil to gange årligt udsende en status på Bifrostpuljen og hvad der
er givet støtte til i den mellemværende periode til kontaktpersonerne i
lokalforeningerne.
Kaffe og kage
Der blev smovset i lækker kaffe og kage fra køkkenholdet.
Videopræsentation
Der blev vist et par korte videoer (bl.a. mere Lars Andersen) til stor jubel for de
delegerede.
Aftensmad
(Mere) mad blev lavet af det fantastiske køkkenhed. Det blev spist.
Hygge, brætspil og netværk
Der blev hygget. Der blev spillet brætspil. Og der blev netværket!

SØNDAG
Brunch

Ny energi kom indenbords.
Orker og Demokrati
Claus Raasted holdt en gentagelse af de oplæg han, Peter Munthe-Kaas pg Anders
Berner tidligere havde holdt for kulturministeren til et DUF-arrangement.
Valg til Formand & Næstformand
Anders Berner blev genvalgt som formand.
Jens Rasmussen blev genvalgt som næstformand.
Pause
Der blev holdt en kort pause.
Valg til Repræsentantskab og andre personvalg
Til Repræsentantskabet blev følgende valgt:
Andreas ESSO Jensen, Ravnsholt/Reopos
Asger Krogh Kjær – ThyRF (genvalg)
Astrid S. Andersen – Rollespilfabrikken (genvalg)
Bjørn Holm – Einherjerne (genvalg)
Daniel Wü rtz Møbjerg Frederiksen – NRF
Henrik Jensen, Avalon (genvalg)
Joachim Dittman – Babylon (genvalg)
Joan Ladekjær Jørgensen - Rottehullet
Luciano Foschi – Solhverv (genvalg)
Maja Toft Løvbakke – Gnist (genvalg)
Martin Engelbæk Halling Jacobsen – NRF
Mikkel Christiensen – Dværge med Guld
Søren Parbæk – TroA (genvalg)
Tobias Jørgensen – Brimir (genvalg)
Troels Thylstrup – A New Hope, Projekt Nexus (genvalg)
Som suppleanter blev følgende valgt:
1. suppleant – Mick R. Bundgaard – FRAKS
2. Suppleant – August Sepstrup – LARPG
Kåre Murmann Kjær blev genvalgt som intern revisor.
Frokost
Den sidste fælles spisning.
Lederkursus / Møde for det nyvalgte repræsentantskab
Det nyvalgte Rep holdt deres første møde. Imens deltog resten af GF-deltagerne
på lederkursus med Claus Raasted, hvor de lærte at bruge værktøjet
“Wavemakers”, som er udviklet af firmaet Gametools. Der var stor begejstring for
både Rep-mødet og Wavemakers.

Farvel og tak
Formanden lukkede mødet. Der blev klappet for sidste gang.
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