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Referat, GF 2015 d. 13-15 november 
Idrætscenteret Nørresundby 

 

FREDAG 

Velkomst 

Uffe V. Jensen byder velkommen da formanden ikke er tilstede 

 

Formalia 

Mikkel Rode og Morten Larhmann er valgt som dirigenter 

Forretningsordnen blev godkendt 

Uffe V. Jensen, Niels Jensen, samt dirigenterne blev valgt til redaktionsudvalget 

Mødesekretariatet blev valgt til at tage referat 

Mødesekretariatet består af Sofie Støvelbæk og René Bokær 

 

Præsentation af Regnskab 2014, økonomisk status 2015 og budget 2016 

René Bokær præsenterede ovenstående, og opklarende spørgsmål blev besvaret.  

 

LØRDAG 

 

Formalia 

Dirigenterne indledte mødet kl. 10  

3 stemmetællere blev valgt 

Der bliver lavet navneopråb og kontrol af stemmesedler 

 

Præsentation af de delegerede foreninger 

De forskellige foreninger præsentere sig.  

 

Formandens beretning  

Formand Troels Thylstrup præsentere formandens beretning 

Formandens beretning blev godkendt 

 

Præsentation af forslag til vedtægtsændringer og indkomne forslag 

Der bliver præsenteret: 

Æ1 - Konsekvens ændringer af vedtægterne  

Maja Løvbakke og Uffe Jensen stiller forslag om at få rettet fejl formuleringer i vedtægterne. 

 

Forslag 1 – Gearbank  

Jonas Berthelsen stiller forslag om at lave en gearbank af markhuse for 50.000,- på Fyn 

 

Forslag 2 – Udsending af unge til Solmukotha 

Anders Berner stiller forslag om at afsætte 40.000,- til at sende unge til konferencen Solmukotha 

 

Forslag 3 - Udsending af unge til Solmukotha 

Andreas Jensen stiller forslag om at afsætte 20.000,- til at sende unge til konferencen Solmukotha 
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Forslag 4 – Udvekslingspulje 

Maja Løvbakke og Rasmus Teilmann stiller forslag om at afsætte 10.000,- til at give økonomisk støtte til at 

sende unge til danske scenarier. 

 

Forslag 5 – Årets Ildsjæl 

Årets bifalds komite stiller forslag om at oprette en ny pris til at ære ildsjæle og frivillige kræfter. Der bedes 

om 2.500,- til projektet. Fokus vil være på folk som gør noget ”fedt” for deres egen forening, hvorimod 

Årets Bifald gives til en/gruppe som gør noget for miljøet generelt.  

 

Forslag 6 – Beslutningsforslag vedrørende procedureændring – Udsending af Breve og udlevering af 

adresselister 

Uffe Jensen præsentere Repræsentantskabets forslag udsending af breve og ”hogwartsbreve” fra 

rollespilsefterskolerne Epos og Østerskov.  

 

Forslag 7 – Ændring til Brevudsendelse af post til Bifrost medlemmer 

Rollespilsfabrikken stiller forslag om at udsending skal godkendes af Bifrost formandsskabet og 

Sekretariatet. Desuden skal udsendingen foretages af professionelle firma. 

 

Forslagene blev stillet og opklarende spørgsmål blev besvaret, samt mindre debat blev udført.  

 

FROKOST 

 

Præsentation af projektet UFO – Udveksling For Orker 

Anders Berner præsentere projektet, om fortæller at der skal samarbejdes med de forskellige 

lokalforeninger. Til stor jubel for folket!  

 

Præsentation af Repræsentantskabets arbejde 

Maja Løvbakke fortæller om arbejdet i Repræsentantskabet, og hvad der kræves.  

Spørgsmål bliver stiller og besvaret. 

 

Præsentation af Strategien 2016-17 

Troels Thylstrup og Daniel Frederiksen præsentere den udleveret strategi for 2016-2017 

 

PAUSE 

 

Godkendelse af Regnskab 2014, Budget 2016 og Strategien 

Regnskab 2014 – Enstemmigt vedtaget 

Budget 2016 – Repræsentantskabet forslag for budgettet 2016 blev vedtaget 

Strategi 2016-17 – Blev vedtaget med ingen stemmer imod.  

 

Godkendelse af ændringsforslag og indkomne forslag 

Vedtægtsændring A – vedtaget 

Vedtægtsændring B – vedtaget 

Vedtægtsændring C – vedtaget 

Alle dele af konsekvens ændringer af vedtægterne blev vedtaget 
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Forslaget om Gearbank blev trukket af stillet 

 

Forslag om at afsætte 40.000,- til Udsending af unge til Solmukotha – Faldet 

 

Forslag om at afsætte 20.000,- til Udsending af unge til Solmukotha – Vedtaget 

 

Forslaget om at indføre prisen ”Årets Ildsjæl” samt at afsætte 2500kr. til dette – Vedtaget 

 

Forslaget om at man ikke må udlevere adresselister til foreninger som vil udsende breve – Faldet 

 

Forslaget om at man gerne må få sendt breve via Bifrostadresseliste, men det skal være via ”fragtfirma” - 

Vedtaget 

 

Forslaget om Bifrost bakker op om projektet: Udveksling For Orker – Enstemmigt vedtaget 

 

Præsentation af kandidater til Formandsskabet  

Jonas Berthelsen trækker sin opstilling til formandskabet.  

Andreas Jensen og Daniel Frederiksen præsenterede deres opstillinger til formandsskabet. 

Troels Thylstrup og Astrid Loft Hansen præsenterede deres opstillinger til næstformandsskabet. 

 

AFTENSMAD 

 

Hygge, brætspil og fest 

TRoA invitere til fest og hygge i deres foreningslokaler 

 

 

SØNDAG 

 

Formalia 

Stemme procedure forklares.  

 

Valg til Formand og Næstformand 

Daniel Møbjerg Frederiksen fra NRF blev valgt som Formand 

Troels Thylstrup fra A New Hope blev valgt som Næstformand 

 

Valg til Repræsentantskabet og andre personvalg 

De valgte til Repræsentantskabet blev: 

Andreas Mejlhede (Babylon) 

August Sepstrup (LarpG) 

Carina Enggård (Gnist) 

Christoffer Brunshøj Pedersen (Rottehullet) 

Jannick Vangkilde (Babylon) 

John Peter James Joyce (Babylon) 

Jonas Zimsen (Rollespilsfabrikken) 

Katja Vinding (Dragonfactory) 

Lau K. Lauritzen (Rottehullet) 
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Maja Løvbakke (Gnist) 

Niels Quaade Jensen (Lords Assembly) 

Rasmus Teilmann (Gnist) 

Sean Sebastian Munk Nielsen (Thyrf) 

Sebastian Boiken (Rollespilsfabrikken) 

Tora de Boer (Gnist) 

 

Suppleanter  

Ulrik Sinius Larsen (Den Farvestrålende Fjer) 

Rikke Nielsen (Thyrf) 

 

Interne revisor 

Kåre Murmann Kjær - TroA 

 

Ekstern Revisor 

Revisorinstituttet  

 

Lederkursus med Kåre Murmann Kjær  

Lederkursus i foreningsdrift blev afholdt af Kåre Murmann Kjær 

 

Underskrifter 

 
Dato: 

 

_______________________ 
Morten Lahrmann (dirigent) 

 

 

 

_______________________ 
Mikkel Rode (dirigent) 

 

 

_______________________ 
Daniel Møbjerg Frederiksen (Formand) 

 

 

_______________________ 
Troels Thylstrup (Næstformand) 

 


