Referat, GF 2016 d. 18-20 november
Spejdercenter Rysensteen
FREDAG
Velkomst
Formanden byder velkommen
Formalia
Mikkel Rode og Morten Larhmann er valgt som dirigenter
Stemmetællere blev: Pernille Guldbrandt, Louise van sprang, Frederik Petersen
Forretningsordnen blev godkendt
Nick Oksen, Pernille Guldbrandt og Anders Vaaben, samt dirigenterne blev valgt til redaktionsudvalget
Mødesekretariatet blev valgt til at tage referat
Mødesekretariatet består af Anders Berner og René Bokær
Præsentation af Regnskab 2015, økonomisk status 2016 og budget 2017
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 blev enstemmigt godkendt
Godkendelse af regnskabet 2015
Regnskabet blev enstemmigt godkendt
Præsentation af forslag til vedtægtsændringer
Det indkomne forslag forklares, og der bliver motiveret for ændringen af vedtægten.
PAUSE
Afrapportering fra Udvekslingsudvalget, Knudepunktsrejse udvalget og Bifrost puljen.
De ansvarlige for de 3 puljer, fortæller hvilke projekter/grupper der har fået penge og svarer på opklarende
spørgsmål. Derudover fortælles hvordan man søger de forskellige puljer.
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Præsentation af indkomne forslag
Der præsenteres de 2 forskellige budgetforslag, og der åbnes op for spørgsmål i plenum.
De 2 forslag handler om:
56.000 kr. til forsikring
37.000/28.800 kr. til spilrollespil.dk
Status fra Orkerne Kommer! Projektet
Anders Berner, Projektleder på Orkerne Kommer! Giver en status, samt fortæller hvordan
medlemsforeningerne kan lege med.

Præsentation af kandidater til Formandsskabet
Daniel Frederiksen præsenterede opstilling til formandsskabet.
Troels Thylstrup præsenterede opstilling til næstformandsskabet.

FROKOST
Afstemning om ændringsforslag og indkomne forslag
Ændringsforslaget til paragraf 19, om at formandens stemme skal være den afgørende i stemmelighed.
- Forslaget er enstemmigt vedtaget
Budget forslaget vedrørende forsikringer på 56.000 kr.
- Forslaget er enstemmigt vedtaget
Budget forslaget om SpilRollespil.dk på henholdsvis 37.000/28.800
- For 50, Imod 71, Blank 50
- Forslaget er derfor faldet
Godkendelse af budget 2017
Budget forslaget fra Forretningsudvalget blev enstemmigt vedtaget
Opkvalificerings program punkt
Der holdes en snak om hvordan man kan søge fonde, og hvordan Bifrosts formål understøtter og hvordan vi
kan hjælpe.
-

-

-

Gennemgang af værdigrundlag
Anders Berner gennemgår værdigrundlaget, og forklarer om hvorfor det er vigtigt, og hvordan man
kan bruge det til at vise omverden hvor seje vi er. Samt at tænke det internt i hvordan vi designer
vores aktiviteter.
Foredrag omkring Initiativ støtten
Jonas Zimsen (ekstern ressourceperson i initiativstøtten) holder oplæg om hvordan initiativstøtten
virker, og hvordan man søger den.
Foredrag om Nordea lokalpuljer
Anders Berner, fortæller om hvordan man kan søge Nordea Fondens lokale puljer.
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Præsentation af Repræsentantskabets arbejde
Tidligere repræsentantskabsmedlem Lau Lauritzen forklarer om hvad det betyder at sidde i
repræsentantskabet.
Giv Et År
Generalsekretæren fortæller om planen omkring Giv et år.
Og generalforsamlingen giver deres udtryk om stor støtte!
Larpers Of The World
Anders Berner forklarer om EU projektet, og om hvad det skal bidrage med.
AFTENSMAD
Hygge, brætspil og fest

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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Astrid Budolfsen (TRoA)
Carina Enggård (Gnist)
Jacob Schulze (Babylon)
Jannick Vangkilde (Babylon)
Jef Melkersson (DMF)
John Joyce (Babylon)
Jon Borg (Lord Assembly Esbjerg)
Jonas Zimsen (Rollespilsfabrikken)
Katja Vinding (Dragonfactory)
Maja Løvbakke (Gnist)
Michael Lauenborg (Nordlenets saga)
Nickolaj Oksen (Ripen)
Sean Sebastian Munk Nielsen (Thyrf)
Sebastian Boiken (Rollespilsfabrikken)
Tora de Boer (Bifrost Venner)
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Suppleanter
1. Lau Lauritsen (Rottehullet)
2. August Sepstrup (LarpG)

Interne revisor
Kåre Torndahl Kjær - TroA
Ekstern Revisor
Revisorinstituttet
Lederkursus
Anden del af lederkurset afholdes

Underskrifter
Dato:

_______________________
Morten Lahrmann (Dirigent)

_______________________
Mikkel Rode (Dirigent)

_______________________
Daniel Møbjerg (Formand)

_______________________
Troels Thylstrup (Næstformand)
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