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Referat Generalforsamling 2019 d. 15-17 november 
 
Velkomst 
Forkvinden byder velkommen! :)  
 
Formalia 
Dirigenter: Morten Lahrmann og Mikkel Rode er valgt som dirigenter 
Forretningsorden er godkendt 
Referent: Mødesekretariatet er valgt som referent 
Stemmetællere: Troels Thylstrup, Christoffer Brunshøj og Daniel Møbjerg er 
valgt som stemmetællere. 
Redaktionsudvalg: Maja Løvbakke, Jonas Kerring, Michael Korsgaard.  
 
Økonomi 
Præsentation af regnskab 2018 
Regnskabet for 2018 er godkendt. 
Der gives en økonomisk status på 2019, samt gennemgået budgettet for 2020. 
 
Videohilsen fra Palæstina 
Der vises en videohilsen fra vores aktive i Palæstina.  
 
Formalia 
Salen gøres klar til møde.  
 
Forkvindens Beretning og godkendelse heraf  
Beretningen er godkendt 
 
Workshop – fra paraplyorganisation til landsforening 
Generalsekretæren præsenterer og beder forsamlingen om at diskutere 
forskellen mellem paraply- og landsorganisation.  
 
Præsentation af repræsentantskabets arbejde 
Forkvinden præsentere repræsentantskabets arbejde, og hvad det betyder at 
melde sig til repræsentantskabet.  
 
Præsentation af udvalg 
I Bifrost eksisterer der en række udvalg der beskæftiger sig med forskellige opgaver og 
ansvarsområder i landsforeningen. I starten af 2019 blev disse udvalg for første gang 
sendt i udbud blandt alle Bifrost medlemmer. Det skete som en del af en større proces 
for at åbne op, og skabe mere gennemsigtighed for arbejdet i landsforeningen, samt for 
at give Bifrosts medlemmer muligheden for at være aktiv, og få indflydelse, der hvor det 
betyder noget for det enkelte medlem. 
 
De nuværende udvalg er: 

● Aktivitets- og Uddannelsesudvalget 
● Strategiudvalget 
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● Politiskudvalg 
● Internationaltudvalg 
● Udvekslingsudvalget 
● Komitéen for Årets Bifald og Årets Ildsjæl 

Det kommende Repræsentantskab vælger et medlem der skal repræsentere dem i de 
forskellige udvalg, og ellers står det ethvert medlem frit for at ansøge om en plads, der 
udvælges af Forretningsudvalget. Man sidder som udgangspunkt i et udvalg for 2 år ad 
gangen, og medlemmerne har forskudte valgår. 

Ansøgningsperioden er fra: 15/11-19 til 15/12-19.  

Aktivitets- og Uddannelsesudvalget 

Udvalget skal sikre opkvalificering af Bifrost medlemmer, og sikre kontinuitet, samt 
kvalitet af aktiviteter der arrangeres i Bifrost. Medlemmer af udvalget skal have 
kendskab til procedurer i Bifrost, lokalforeningernes sammensætning og behov, samt 
de aktiviteter der arrangeres generelt i landsforeningen.  
 
Udvalget består af 5 personer, heriblandt vælges 1 internt fra repræsentantskabet. 

Alle pladser er på valg. 

Strategiudvalget 
 
Udvalget arbejder med at fremme den til enhver tid vedtagne strategi, samt ideudvikle og 
fremlægge fremtidige strategier for generalforsamlingen. Medlemmer af udvalget skal 
have stort kendskab til landsforeningen som helhed, og de udfordringer rollespilsmiljøet i 
Danmark står overfor. 

Strategiudvalget består af 3-5 personer, heriblandt er 1 af medlemmerne valgt af 
repræsentantskabet. Formandskabet har automatisk 2 pladser udover det maksimale 
såfremt de ønsker det. 

Alle pladser er på valg. 

Politiskudvalg 
 
Det politiske-udvalg koordinerer og udvikler indsatsen i forhold til DUF, samt det 
politiske arbejde internt og eksternt i organisationen. Udvalget har også ansvaret for at 
nedsætte en arbejdsgruppe der arrangerer Bifrosts årlige tur på folkemødet, samt 
opkvalificering af de politisk involverede i foreningen. Medlemmerne af udvalget skal 
have indsigt i både Bifrosts strategi, landsforeningen som helhed, samt DUF’s 
sammensætning. 
 
Udvalget består af 3 til 5 medlemmer, heriblandt vælges 1 internt fra repræsentantskabet. 
Alle der repræsenterer Bifrost i DUF, samt den politiske konsulent, har automatisk en 
plads i udvalget som ekstern ressourceperson. 
 
Alle pladser er på valg.  
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Internationaltudvalg 
 
Det internationalerejseudvalg behandler ansøgninger om støtte til at tage på 
internationale konferencer og ture, med fokus på den nordiske konference Knudepunkt. 
Medlemmer af udvalget skal have kendskab til og indblik i Bifrosts 
medlemsorganisationer og til ungdomskulturen i bred forstand. 
 
Det Internationalerejseudvalg består af 2-3 personer, heriblandt minimum 1 fra 
Repræsentantskabet. 
 
En plads er på valg. 

Udvekslingsudvalget 
 
Udvalget behandler ansøgninger om rejserefusion for enkeltpersoner og grupper, som 
ønsker at deltage i rollespil i Danmark. Medlemmer af rejseudvalget skal samlet set have 
indsigt i strategien, erfaring med sagsbehandling og et bredt kendskab til de ansøgende 
organisationer. 
 
Udvekslingsudvalget består af 2-3 personer, heriblandt minimum 1 fra 
repræsentantskabet. 
 
En plads er på valg. 

Komitéen for Årets Bifald og Årets Ildsjæl 

Udvalget uddeler hvert år de to priser Årets Bifald og Årets Ildsjæl. Udvalget er ansvarligt 
for at nomineringerne indhentes fra hele landet, samt at fremskaffe statuetter i 
samarbejde med sekretariatet for at opnå ensartethed. Komitéen opfordres til at mødes 
en gang fysisk. 
 
Komitéen består af 6 personer, og der stræbes efter at 2 af personerne skal være vinderne 
af priserne det forgangne år, heriblandt minimum 1 repræsentant fra repræsentantskabet. 
 
Alle pladser er på valg. 

 

Præsentation og debat af vedtægtsændringsforslag og indkomne forslag  
Der præsenteres og debatteres de forskellige forslag – kan ses i bilagene bagerst 
i referatet.  
 
Oplæg: Fra Orkerne Kommer! Til landsforeningens flagskib – 
Sommerskolen 
Sofie Støvelbæk og Søren Ebbehøj fortæller som forstandere for sommerskolen, 
hvordan den er essentiel for udviklingen af kreative kræfter i Bifrost.  
 
Oplæg: Helt ude i skoven 
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Cæcilie Olsson fortæller om Bifrost nye rollespilsnaturformidlingsprojekt og 
hvordan lokalforeningerne kan være med.  
 
Afstemning om vedtægtsændringer og indkomne forslag 
Vedtægtsændringsforslag 1A – vedtaget 
Vedtægtsændringsforslag 2A, sammenskrevet med ændringsforslag – Vedtaget 
Ændringsforslag 1. til vedtægtsændringsforslag 2A – Vedtaget 
Ændringsforslag 1. til vedtægtsændringsforslag 2B – Faldet 
Vedtægtsændringsforslag 2B – Vedtaget 
Vedtægtsændringsforslag 2C – Vedtaget 
Vedtægtsændringsforslag 3A – Vedtaget 
Vedtægtsændringsforslag 3B - Vedtaget 
Ændringsforslag 3 til vedtægtsændringsforslag 4 – Frafalder 
Ændringsforslag 1 til vedtægtsændringsforslag 4 - Faldet 
Ændringsforslag 2 til vedtægtsændringsforslag 4 – Vedtaget 
Vedtægtsændringsforslag 4 – Vedtaget 
Vedtægtsændringsforslag 5 – Vedtaget 
Vedtægtsændringsforslag 6 – Vedtaget 
 
Hensigtserklæring 1 – Faldet  
Hensigtserklæring 2 - Vedtaget 
 
Kontingent fastsættelse  
Kontingentet fastsættes til: 
5 kr. per medlem, halv pris for foreninger der er under 5 år gamle, dog minimum 
400 kr. og 200 kr. første år, men først fra januar 2021.  
 
Valg til Formand/kvinde/person og Næstformand/kvinde/person 
Maja Løvbakke er valgt som Forkvinde 
Jacob Kronby Schulze er valgt som Næstformand 
 
Oplæg fra Hyperion – den norske landsforening 
Hyperion ønsker et stærkere samarbejde med Bifrost, og især mere vidensdeling 
omkring aktiviteter.  
 
Valg til repræsentantskab/Hovedbestyrelsen og andre personvalg 
De valgte til hovedbestyrelsen er: 
Valgt for 2 år 
Jannick Vangkilde (Wonder Studios)  
Jeppe Schmidt Hansen (Dværge med Guld)  
Jimmy Bjerg (J-popkai)  
Lasse Hempel Nielsen (Udgaard)  
Michael Lauenborg (Rollespilsforeningen Hareskoven)  
Nickolaj Storgaard Oksen (Ripen)  
Rasmus van Deurs Petersen (Den Farvestrålende Fjer)  
Victoria Egeberg Kaxe (Koyo)  
 



Valgt for l ar

Bjqm Aaberg Westh 〔Babylon)

David Geil S卯ensen 〔Rollespilsfabrikken)

Frederik Nissen (Rollespilsfabrikken)

Jonathan Vesth (Rollespilsfabrikken〕

Rasmus Gath Bjerge 〔Rollespilsfabrikken)

Susame Leah Goldsmidt 〔Den Farvestralende Fjer)

Troels Fenger Palm (Dv稼rge med Guld)

De valgte til suppleantposterne er:

Malene Kolle Rasmussen 〔Fのniks) som缶rste suppleant

Noah Lynge Adkins 〔Elysion〕

K計e Tomdahl K垣r er valgt som Intem revisor

Buus Jensen er valgt som Ekstern revisor

M筋det lukkes af Forkvinden

Som inviterertil workshop om trygdeltagelse lige efter frokost教
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Bilag: 
Vedtægtsændringsforslag 1A 
Forslagsstiller: Malene Kolle og Nickolaj Oksen 
Område: Vedtægter - Alle steder hvor der står “Repræsentantskabet”. 
Ændring 
 
“Repræsentantskabet” 
 
Ændres til 
 
“Hovedbestyrelsen” 
 
Motivation: 
For at kunne kommunikere strømlinet med resten af vores søsterorganisationer i DUF, 
fungerer ordet “Hovedbestyrelse” bedre. Den måde vi taler om de interne organer i 
landsforeningen har betydning for hvordan de bliver opfattet. Vi oplever, at ordet 
“repræsentantskab” skaber forvirring, og vi tror på at “hovedbestyrelse” er både mere 
retvisende og fordrer til mere ansvar. Yderligere mener vi at det er et naturligt skridt at 
tage, hvis vi vil opfattes som en landsorganisation, i stedet for en paraplyorganisation.  
 

 
Vedtægtsændringsforslag 1B 
Forslagsstiller: Malene Kolle og Nickolaj Oksen 
Område: Vedtægter - Alle steder hvor der står “Repræsentanter”. 
Konsekvensændring 
 
“Repræsentanter” 
 
Ændres til 
 
“Hovedbestyrelsesmedlemmer” 
 
Motivation: 
Se motivation for 1A 
 
 
Vedtægtsændringsforslag 2A 
Forslagsstiller: Malene Kolle og Nickolaj Oksen 
Område: Vedtægter - S3L35 til S3L36 
Ændring 
 
“§ 12 Generalforsamlingen vælger en formanden/-kvinden/-personen, jf. § 8. 

Stk. 2 Generalforsamlingen vælger dernæst en næstformand/-kvinde/-person, jf. § 8.” 
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Ændres til 
 
“§ 12 Generalforsamlingen vælger en formand/-kvinde/-person, og dernæst en 
næstformand/-kvinde/-person jf. § 8. 

Stk. 2 Formandskabet er valgt for en periode på to (2) år.” 

 
Motivation: 
Vi sikrer en stærk kontinuerlig indsats, samt ro om deres virke, når formandskabet sidder 
i en længere periode. Lederskab er en langvarig proces, og det er sjældent 
hensigtsmæssigt at have stor udskiftning i formandskabet.  
 
1. Ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag 2A 
 
Forslagsstiller: A New Hope 
Område: Vedtægtsændringsforslag 2A 
Ændring 
 
“§ 12 Generalforsamlingen vælger en formanden/-kvinden/-personen, jf. § 8. Stk. 2 
Generalforsamlingen vælger dernæst en næstformand/-kvinde/-person, jf. § 8.”  
 
Ændres til  
 
“§ 12 Generalforsamlingen vælger en formand/-kvinde/-person, og dernæst en 
næstformand/-kvinde/-person jf. § 8.  
ENTEN: Stk. 2 Formandskabet, Formand/-kvinde/-person, og næstformand/-
kvinde/-person, er valgt for en periode på to (2) år.”  
ELLER: Stk. 2 Formand/-kvinde/-person, og næstformand/-kvinde/-person er 
valgt for en periode på to (2) år.”  
 
Motivation 
Udspecificering af formandskabet til hvem dette inkluderer  
 
 
Vedtægtsændringsforslag 2B 
Forslagsstiller: Malene Kolle og Nickolaj Oksen 
Område: Vedtægter - S3L3 
Ændring 

“Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når der skriftligt begæres ønske 
herom af 1) mindst en tredjedel af landsforeningens individuelle medlemmer, 2) mindst 
en tredjedel af 

landsforeningens lokalforeninger, 3) et simpelt flertal af repræsentantskabets medlemmer, 
eller 4) et simpelt flertal af forretningsudvalgets medlemmer. Begæringen stiles til 
formanden/-kvinden/-personen, og skal indeholde angivelse af ønsket dagsorden. 
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Stk. 3 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal udsendes senest fire uger efter 
at formanden/-kvinden/-personen har modtaget begæringen. Dette sker efter 
bestemmelser i § 6, stk. 2.” 

Ændres til 

“Stk. 2 Valget af formanden/-kvinden/-personen og næstformanden/-kvinden/-
personen kræves kun på dagsordenen hvert andet år. ”  

Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når der skriftligt begæres ønske 
herom af 1) mindst en tredjedel af landsforeningens individuelle medlemmer, 2) mindst 
en tredjedel af 

landsforeningens lokalforeninger, 3) et simpelt flertal af repræsentantskabets medlemmer, 
eller 4) et simpelt flertal af forretningsudvalgets medlemmer. Begæringen stiles til 
formanden/-kvinden/-personen, og skal indeholde angivelse af ønsket dagsorden. 

Stk. 4 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal udsendes senest fire uger efter 
at formanden/-kvinden/-personen har modtaget begæringen. Dette sker efter 
bestemmelser i § 6, stk. 2.” 

Motivation: 
Knytter sig til 2A 
 

1. Ændringsforslag til vedtægtsændringsforsalg 2B 
 
Forslagsstiller: A New Hope 
Område: Vedtægtsændringsforslag 2B 
Ændring 
 
“Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når der skriftligt begæres ønske 
herom af 1) mindst en tredjedel af landsforeningens individuelle medlemmer, 2) mindst 
en tredjedel af landsforeningens lokalforeninger, 3) et simpelt flertal af 
repræsentantskabets medlemmer, eller 4) et simpelt flertal af forretningsudvalgets 
medlemmer. Begæringen stiles til formanden/-kvinden/-personen, og skal indeholde 
angivelse af ønsket dagsorden.  
Stk. 3 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal udsendes senest fire uger efter 
at formanden/-kvinden/-personen har modtaget begæringen. Dette sker efter 
bestemmelser i § 6, stk. 2.”  
 
Ændres til  
 
“Stk. 2 Valget af formanden/-kvinden/-personen og næstformanden/-kvinden/-
personen kræves kun på dagsordenen hvert andet år. Formanden/-kvinden/-
personen er på valg lige år, næstformanden/-kvinden/-personen på ulige år”  
Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når der skriftligt begæres ønske 
herom af 1) mindst en tredjedel af landsforeningens individuelle medlemmer, 2) mindst 
en tredjedel af landsforeningens lokalforeninger, 3) et simpelt flertal af 
repræsentantskabets medlemmer, eller 4) et simpelt flertal af forretningsudvalgets 
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medlemmer. Begæringen stiles til formanden/-kvinden/-personen, og skal indeholde 
angivelse af ønsket dagsorden.  
Stk. 4 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal udsendes senest fire uger efter 
at formanden/-kvinden/-personen har modtaget begæringen. Dette sker efter 
bestemmelser i § 6, stk. 2.”  
Motivation: For at sikre en bedre overlevering ved udskiftning af formand/-kvinde/-
person og næstformand/-kvinde/-person ved en 2-årig valgperiode.  
 
 
Vedtægtsændringsforslag 2C 
Forslagsstiller: Malene Kolle og Nickolaj Oksen 
Område: Vedtægter - S4L9  
Tilføjelse: 

§ 14 Stk. 4 Hvis der indsuppleres til formand/-kvinde/-person, skal der afholdes valg til 
posten ved førstkommende generalforsamling. 

Motivation: 
Vi ser en stor vigtighed i at sikre en bred opbakning, samt mandat, til enhver siddende 
formand. 
 
Vedtægtsændringsforslag 3A 
Forslagsstiller: Malene Kolle og Nickolaj Oksen 
Område: Vedtægter - S3L40 
Ændring 

§13 Generalforsamlingen vælger femten medlemmer til repræsentantskabet, jf. § 8. 

Stk. 2. Der tilstræbes en varieret sammensætning af repræsentantskabet i forhold til 
geografi, køn og alder. 

Stk. 3 Generalforsamlingen vælger højst to suppleanter til repræsentantskabet, jf. § 8. 

 

Ændres til 
 

§13 Generalforsamlingen vælger femten medlemmer til repræsentantskabet, jf. § 8. 

Stk. 2. Der tilstræbes en varieret sammensætning af repræsentantskabet i forhold til 
geografi, køn og alder. 

Stk. 3 Repræsentantskabet er valgt for en periode på to år. Halvdelen af 
Repræsentantskabet er skiftevis på valg. Otte Repræsentantskabsmedlemmer er på valg i 
ulige år og syv Repræsentantskabsmedlemmer er på valg lige år. 

Stk. 4 Såfremt der er flere ledige pladser end beskrevet jvf. §13 Stk. 3, sættes disse også 
på valg, men kun for den resterende valgperiode. Disse pladser tilfalder de valgte 
repræsentanter med lavest stemmetal. 
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Stk. 5 Generalforsamlingen vælger højst to suppleanter til repræsentantskabet, jf. § 8. 

Stk. 6 Suppleanter er valgt for en periode på et år 

 
Motivation: 
Vi mener at det er sundt, at man skal forpligte sig til mere end et år, når man ønsker en 
plads i Bifrosts ledelse. Det giver også mulighed for forskudte valgår, der sikrer at 
kompetencer og erfaringer har sværere ved at gå tabt. Det vil stadigvæk være muligt at få 
en mindre forpligtende indgang til arbejdet i repræsentantskabet gennem 
suppleantposterne. 
 
Vedtægtsændringsforslag 3B 
Forslagsstiller: Malene Kolle og Nickolaj Oksen 
Område: Vedtægter - S4L30 
Ændring 
 

“§ 18 Repræsentantskabet består af femten menige medlemmer kaldet repræsentanter, 
samt formandskabet. 

Stk. 2 Såfremt et medlem af repræsentantskabet udtræder, indtræder suppleanterne i den 
rækkefølge de er valgt af generalforsamlingen. 

Stk. 3 Blandt repræsentantskabets medlemmer udpeger repræsentantskabet tre 
medlemmer til 

forretningsudvalget.” 

 
Ændres til 
 
 
“§ 18 Repræsentantskabet består af femten menige medlemmer kaldet repræsentanter, 
samt formandskabet. 

Stk. 2 Såfremt et medlem af repræsentantskabet udtræder, indtræder suppleanterne i den 
rækkefølge de er valgt af generalforsamlingen. 

Stk. 3 Hvis der indsuppleres til repræsentantskabet, skal der afholdes valg til posten ved 
førstkommende generalforsamling. 

Stk. 4 Blandt repræsentantskabets medlemmer udpeger repræsentantskabet tre 
medlemmer til 

Forretningsudvalget.” 

Motivation: 
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Vi ser en stor vigtighed i at sikre en bred opbakning, samt mandat, til enhver siddende i 
repræsentantskabet. Derudover kan vi ikke automatisk forlænge en suppleants 
valgperiode. 
 
 
 
Vedtægtsændringsforslag 4 
Forslagsstiller: Forretningsudvalget 
Område: Vedtægter - S1L41 
Tilføjelse 
 
 
 § 5 Som lokalforening optages enhver demokratisk forening, der tilslutter sig 
landsforeningens formål.  
 
Stk. 2 Som lokalforening betragtes enhver forening, der ved skriftlig henvendelse til 
landsforeningen har  
 
1) Ytret ønske om medlemskab, som har betalt det af generalforsamlingen fastsatte 
kontingent, samt har  
2) Fået deres medlemskab godkendt af forretningsudvalget på baggrund af de i § 5, stk., 2 
fremsatte retningslinier.  
 
a) Lokalforeningen skal være demokratisk foreningsmæssigt opbygget.  
b) Lokalforeningen skal have en selvstændig organisation og være økonomisk og 
partipolitisk uafhængig.  
c) Lokalforeningen skal have en demokratisk ledelse. Ved dette forstås, at der skal være 
valg til ledelse hvert år, fortrinsvis på et årsmøde eller lignende. Medlemmer af ledelsen 
kan maksimalt  
d) vælges for 4 år af gangen og der skal mindst være et medlem af ledelsen på valg hvert 
år. 
 
Der tilføjes 
 
e) skal overholde gældende dansk lovgivning. 
 
Motivation: 
På nuværende tidspunkt har vi intet krav om at lokalforeninger der ønsker optagelse i 
landsforening skal overholde dansk lovgivning, og dermed kan vi ikke ekskludere, eller 
takke nej, til ansøgere, der evt. gør dette. 
 
1. Ændringsforslag til vedtægtsændring 4 
 
Forslagsstiller: A New Hope 
Område: Vedtægtsændringsforslag 4 
Ændring 
 
e) skal overholde gældende dansk lovgivning  
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Ændres til 
 
e) må ikke være dømt i henhold til dansk lovgivning.  
 
2. Ændringsforslag til vedtægtsændring 4 
 
Forslagsstiller: Troels Fenger Palm 
Område: Vedtægtsændringsforslag 4 
Ændring 
 
e) skal overholde gældende dansk lovgivning  
 
Ændres til 
 
e) Skal imødekomme henstillinger om at overholde dansk lovgivning. 
  
Motivation: 
Grundlovens paragraf 78, stk 1 og 2 dækker os ret pænt ind i forhold til foreninger med 
organiseret ulovlig virke. 
Vores egen paragraf 5 stk 5 begrænser vores handlemuligheder i forhold til 
lokalforeningerne. 
Med denne ændring giver man foreningerne mulighed for at imødekomme Bifrost og 
rette deres ulovlige praksis med en advarsel. 
 
 

Vedtægtsændringsforslag 5 
Forslagsstiller: Repræsentantskabet  
Område: Vedtægter – alle steder hvor regionsrådene er nævnt. 
Fjernelse 
 
Forslag: Udskrivelse af regionsrådene i vores vedtægter. 
 
Eksempel fra vedtægter:  
Stk. 4 Blandt repræsentantskabets medlemmer udpeger repræsentantskabet op til fem 
regionsrådskontaktpersoner.  
Stk. 4a Den repræsentantskabet valgte kontaktperson, skal helst være medlem af en 
lokalforening I den respektive region  
Og lignende formuleringer 
 
Motivation: 
Regionsrådene blev afskaffet til generalforsamlingen 2017, men vi har stadig paragraffer, 
der referere til dem. Disse referencer ønsker repræsentantskabet skrevet ud af 
administrative årsager. Konkret tænkes der på §18 stk 4 og 4a, samt §20 stk 4, men 
forslaget her er generelt at få det udskrevet af alle paragraffer, såfremt regionsrådene 
skulle være nævnt andre steder. 
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Vedtægtsændringsforslag 6 
Forslagsstiller: Repræsentantskabet 
Område: Vedtægter 
Fjernelse 
 
”Stk. 2. Der tilstræbes en varieret sammensætning af repræsentantskabet i forhold til 
geografi, køn og alder.” 
 
Motivation:  
Som paragraffen lige nu er formuleret, bestemmer vedtægterne hvordan de delegerede til 
generalforsamlingen bør stemme, hvilket Repræsentantskabet ikke mener er demokratisk. 
Det er op til den individuelle delegeret at bestemme hvordan vedkommende har lyst til at 
stemme. Skulle der ønskes en udspecificering af diversiteten i Bifrost, henstiller 
repræsentantskabet til at det skrives i andre relevante dokumenter såsom 
værdigrundlaget. Repræsentantskabet opfordrer dog stadig til diversitet, bare på flere 
parametre end blot hvad denne paragraf nævner. 

 

Kontingentforslag 1 
 
Forslagsstiller: Rollespilsfabrikken 
Område: Kontingent fastsættelse 
Ændring 
 
400 kr. årligt 200 kr. første år.  
 
Ændres til 
 
Kontingent for lokalforeninger sættes til 20 kr. per medlem (ved sidste indberetning til 
Bifrost) men minimum 400 kr. 
Lokalforeninger kan valgfrit betale en højere takst. 
  
Motivation 
Bifrost har godt af økonomisk råderum og en højere medlemsindbetaling kan give dem 
noget frihed til at agere selvstændigt. 
Det højere kontingent vil også give medlemsforeningerne en større investering i 
fællesskabet. Som kan give en drivkraft til at sætte ressourcer til at få Landsforeningens 
projekter til at blive en succes. 
Valgfri højere takst betyder at foreninger kan yde mere hvis de føler deres økonomiske 
grundlag er til det. 
Vi anerkender at satsen på 20 kan blive stor for visse foreninger men forslaget skulle 
stilles for at starte diskussionen. 
 

1. Ændringsforslag til kontingentforslag 1 



 

Bifrost 
Esromgade 15, opg.1, 1. sal. 2200 Kbh. N 
Tlf. 27 96 61 52 
info@landsforeningenbifrost.dk 
www.landsforeningenbifrost.dk Side 14 af 16 

Forslagsstiller: Alea 
Område: Kontingentforslag 1  
Ændring 
 
Kontingent for lokalforeninger sættes til 20 kr. pr. medlem (ved sidste indberetnng til 
Bifrost) men minimum 400 kr. Lokalforeninger kan valgfrit betale en højere takst. 
 
Ændres til 
 
Kontingent for lokalforeninger sættes til 20 kr. pr. medlem (ved sidste indberetnng til 
Bifrost) men minimum 400 kr og maksimum 1000 kr.  
Lokalforeninger kan valgfrit betale en højere takst. 
 
Motivation: 
For en forening på Aleas størrelse, med cirka 600 medlemmer, vil det stillede forslag 
være en kontingentforøgelse på 3000 %, og medføre at vi fremover skal betale for 
omkring 12.000 i kontingent. Dette vil for os være for meget, og vil medføre at vi enten 
gør noget aktivt for at nedbringe vores medlemstal eller må melde os ud af Bifrost. Ingen 
af disse muligheder er noget vi har stor lyst til. 
Grund ideen i forslaget, er dog at de større foreninger skal betale noget mere til Bifrost, 
hvilket vi gerne vil støtte. Vi foreslår derfor en maksimumsgrænse på kontingentet, så der 
ikke kommer en sådan voldsom og uforholdsmæssig stor kontingentstigning. En 
maksimumsgrænse på omkring 1000 kr. vil et fornuftigt niveau og stadig være en 
kontingentstigning på 250%. 
 
2. Ændringsforslag til kontingentforslag 1 
 
Forslagsstiller: Jacob Kronby Schulze 
Område: Kontingentforslag 1 
Tilføjelse 
 
Det pågældende kontingentforslag træder i kraft fra januar 2021.  
  
Motivation 
Vi syntes at det er vigtigt at der inden ikrafttrædelse opstår en debat og dialog med 
eventuelle lokalforeninger, som dette forslag skulle ramme hårdest. At forslaget først 
træder i kraft fra 2021, vil også give foreningerne mulighed for at stoppe processen til 
næste års generalforsamling, såfremt det skulle være nødvendigt.  
 
3. Ændringsforslag til kontingentforsalg 1 
 
Forslagsstiller: A New Hope 
Område: Kontingentforslag 1 
Tilføjelse 
 
400 kr. årligt 200 kr. første år.  
 
Ændres til  
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Kontingent for lokalforeninger sættes til 5 kr. per medlem (ved sidste indberetning til 
Bifrost) dog minimum 400 kr. (200 kr. første år).  
 
4. Ændringsforslag til kontingentforslag 1 
 
Forslagsstiller: Maja Toft Løvbakke 
Område: Kontingentforsalg 1 
Ændring 
 
Kontingent for lokalforeninger sættes til 20 kr. per medlem (ved sidste indberetning til 
Bifrost) men minimum 400 kr. 
Lokalforeninger kan valgfrit betale en højere takst. 
 
Ændres til 
Kontingent for lokalforeninger sættes til 5 kr. per medlem (ved sidste indberetning til 
Bifrost) men minimum 200 kr. 
Stigningen træder i kraft 1. Januar 2021 med en planlagt stigning på 5 kr. pr. år til og med 
2024, hvor kontingentet forventes ligger på 20 kr pr. medlem. 
Lokalforeninger kan valgfrit betale en højere takst. 
 
Motivation 
Jeg mener minimumkontingentet bør ligge op ad minimumskravene for at være en 
forening i DUFs system - 10 medlemmer under 30, for at tage hensyn til de små 
foreninger. 
Derudover mener jeg en gradvist stigning med en et års forsinkelse ville være sundt for at 
skabe lokal opbakning for kontingentstigningen fra de foreninger der ikke har været 
tilstede på GF og give lokalforeningerne mulighed for at hæve deres kontingenter til 
generalforsamlingerne. 
 
 
 
5. Ændringsforslag til kontingentforslag 1 
 
Forslagsstiller: A New Hope 
Område: Kontingentforsalg 1 
Ændring  
 
400 kr. årligt 200 kr. første år.  
 
Ændres til  
 
Kontingent for lokalforeninger sættes til 5 kr. per medlem (ved sidste indberetning til 
Bifrost) dog minimum 400 kr. (200 kr. første år).  
Kontingentet øges med 5 kr. pr medlem (ved sidste indberetning til Bifrost) for 
efterfølgende år startende i 2021. 

Hensigtserklæring 1 
 
Forslagsstiller: Rollespilsfabrikken og Dværge med Guld  
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Område: Økonomisk strategi 
Tilføjelse 
 
Når vi har fået ordentlige ansættelsesforhold, mener vi at Bifrost burde arbejde henimod 
at have indestående midler til indkøb af ejendomme, der kan ligges under 
foreningsuafhængig fondsadministration i samme, eller lignende, model som spejderne 
gør det. 
 
Motivation 
Begrænsningen for mange arrangementer er gået hen og blevet tid snarere end penge. 
Det er svært at booke sig ind steder hvor man ikke prioriteres så som hos militæret, 
spejderne eller middelalder/vikinge-foreninger. Med mere fast ejendom på rollespilleres 
hænder får vi bedre mulighed for at have gode datoer til afholdelse af arrangementer. 
 
Hensigtserklæring 2 
 
Forslagsstiller: Mythodea Danmark 
Område og side og linje nr. Økonomisk strategi  
 
Tilføjelse 
Der bruges i dag meget tid i de enkelte foreninger på at lave administrativt arbejde i forbindelse 
med vedligeholde og overlevering af medlemsdata og regnskab. Dette ville kunne simplificeres 
ved hjælp af et administrationsværktøj som er udarbejdet til foreningerne i Bifrost. Dette ville 
gøre overlevering af data mellem foreninger og Bifrost lettere, og regnskaber samt 
vedligeholdelse heraf mellem kasserer, DUF, kommuner samt andre organisationer. Sådan et 
standardiseret værktøj vil Bifrost kunne udarbejde manualer til som kan hjælpe nye såvel som 
gamle foreninger til at få mere overblik og frigive den administrative arbejdsbyrde til andre 
formål. 
 
Motivation 
Der bruges i dag meget tid i de enkelte foreninger på at lave administrativt arbejde i forbindelse 
med vedligeholde og overlevering af medlemsdata og regnskab. Dette ville kunne simplificeres 
ved hjælp af et administrationsværktøj som er udarbejdet til foreningerne i Bifrost. Dette ville 
gøre overlevering af data mellem foreninger og Bifrost lettere, og regnskaber samt 
vedligeholdelse heraf mellem kasserer, DUF, kommuner samt andre organisationer. Sådan et 
standardiseret værktøj vil Bifrost kunne udarbejde manualer til som kan hjælpe nye såvel som 
gamle foreninger til at få mere overblik og frigive den administrative arbejdsbyrde til andre 
formål. 
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