
Referat af Rollespilsfabrikkens generalforsamling 05.02.22 

 

1. Valg af dirigent og referent  

 

Paul bød velkommen til mødet, og ledte valget.  

Martin Sinding blev valgt til dirigent.  

Sofie Heggenhougen blev valgt til referent.  

2. Godkendelse af forretningsorden 

 Forretningsordenen blev godkendt.  
 

3. Godkendelse af bestyrelsens beretning 

 

René Bokær præsenterede bestyrelsens beretning.  

Det har generelt været et godt år. Selvom der har været corona, har vi haft mange aktiviteter, 
fået opgraderet vores lokaler og hytte og søgt og fået mange penge fra fonde. Vi har haft 843 
medlemmer på trods af en masse aflyste kampagner, så stor cadeau til dem der har knoklet 
for det. Vi har fået en fabriksreform i hus, som vi stadig arbejder udvikler, og det går godt.  

Beretningen blev godkendt.  
 

4. Godkendelse af regnskab 2020   

 
Det revisorgodkendte regnskab for 2020 blev godkendt af generalforsamlingen.  

Bilag 1) Regnskab 2020.pdf 

5. Vedtagelse af budget 

 

Jesper og Bitten præsenterede budgetforslaget. Efter opklarende spørgsmål blev 
budgetforslaget vedtaget. Det skal forstås på den måde, at vi kører efter det budget, der giver 
os et underskud på 80.000 kr., og hvis vi så får ekstra tilskud af Københavns Kommune bliver 
underskuddet mindre. Vi har ca. 380.000 kr. i egenkapital lige nu.   

Bilag 2) Budget 2022.pdf 

 

Forslag om omdannelse af dinodragt til rød drage 

Gustav præsenterede forslaget. Efter opklarende spørgsmål til den praktiske brug og 
opbevaring af dragen, og en lang, lang snak om farven på dragen, blev forslaget vedtaget.  

Det blev pointeret, at det er vigtigt, at den kan bruges af flere personer.  

VI FÅR EN DRAGEDRAGT 

Bilag 3) Fra Dino til Drage.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1hoc1Ylu0mVOFoFTY2j1WWicx6Sjhn9EU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lKaKxZWFKVFOSjmOI6dNYo3kpI6TwNeA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MU99ToU7d8__3zRUSnSTNqiZ94uKL9oQ/view?usp=sharing


 

Forslag om køb af 9-personers minibus til foreningen 

Mikkel Bistrup præsenterede forslaget. Der er indhentet et godt tilbud, hvor der er 9 
siddepladser og god bagageplads fordi det er en 12-personers bus, hvor tre sæder er hevet 
ud. De øvrige sæder kan desuden klikkes ud, så den også kan fungere som van.   

Der var generel enighed om at ideen var rigtig god. Der var dog bekymring ift. at det, sammen 
med de øvrige udgifter og budgettet vi har vedtaget, vil betyde at vores egenkapital skrumper 
til ca. 100.000 kr. til næste år.  

Det blev vedtaget at vi gerne vil have en minibus. Mikkel og bestyrelsen går videre med det 
konkrete tilbud og køb, og kigger videre på at søge fondsmidler.  

Kampagnernes budget nedskrives med den besparelse i deres budget, minibussen vil 
udløse. Det konkrete beløb afhænger derfor af hvornår den købes. Bilag 4) Forslag om 
minibus.pdf  

6. Fastsættelse af kontingent 

 Det blev vedtaget, at kontingentet fortsat skal være 100 kr.  

7. Forslag til vedtægtsændringer 

 

Paul præsenterede mødeudvalgets forslag til vedtægtsændringer.  

- Ændringsforslag 1 blev vedtaget.  
- Ændringsforslag 2 blev vedtaget.  
- Ændringsforslag 3 blev vedtaget.  
- Ændringsforslag 4 blev vedtaget.  
- Ændringsforslag 5 blev drøftet. Der var diskussion om forskellige stemmeprocesser, 

og hvad blanke stemmer betyder, så mødeudvalget laver et mere uddybet oplæg til 
formulering der kan skrives ind i forretningsordnen på næste stormøde. Forslaget blev 
trukket.  

- Ændringsforslag 6 blev vedtaget. 

Bilag 5) Ændringsforslag til vedtægter.pdf 

8. Indkomne forslag 

 

Forslag til beslutningspapir om håndtering af konflikt- og personsager 

Gustav præsenterede Trivselsudvalgets forslag. Efter opklarende spørgsmål om habilitet, 
blev beslutningspapiret vedtaget.  

Bilag 6) Håndtering af konflikt- og personsager.pdf 

 

 
Forslag til beslutningspapir for kampagneudvalget 
Mikkel Bistrup præsenterede beslutningspapiret. Mikkel opklarede på, at når 
kampagneudvalget nu får ansvar for container og kælder, overtager de også budgetdelen for 
de områder fra husrådet.  

https://drive.google.com/file/d/1c_S2-IYE6GJaWBJZl-YWvHm6m2IiSM2S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c_S2-IYE6GJaWBJZl-YWvHm6m2IiSM2S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GB4fyv_Y-0WdXNIWu74IfB2cdnCRplcc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QDzuzP85_8IqJW0AXW4moOJyCCI-JteG/view?usp=sharing


 
Beslutningspapiret blev vedtaget.  

 
Bilag 7) Kampagneudvalget.pdf 

9. Valg af revisor 

 Bestyrelsen indstiller Buus Jensen som ekstern revisor. Buus Jensen er valgt.  

10. Valg til bestyrelse 

 
Bestyrelsen (op til 7 medlemmer) 
Følgende er valgt til bestyrelsen: Bitten, René, Sofie NH, Ingrid, Tulle, Jesper, Mikkel C.  
   

11. Valg til udvalg 

 Mødeudvalget (op til 5 medlemmer) 
Følgende er valgt til mødeudvalget: Paul Sinding, Sofie NH, Wiegell, Mikkel B, Martin L.  

 
Trivselsudvalget (op til 5 medlemmer)  
Der blev begæret skriftlig tillidsafstemning til trivselsudvalget. Følgende er valgt til 
trivselsudvalget: Martin S., Naja, Linus, Gustav, Astrid. 

 

De kampagneansvarlige blev præsenteret:  
- Rude Sjov: Linus og Bjarke 
- Amager Fælled: Gustav og Naja 
- Den magiske skole: Bitten 
- Valbyparken: Emil 
- Kildevældsparken: Ingrid og Mikkel 

- Bordrollespil: Xander forlader posten, Nissen bliver ny chef for at køre bordrollespil 
for børn 

 
Valg til husrådet/lokaleansvarlige 

• Chill / pre-chill: Nissen og Beeken  
• Køkken: Martin S, Astrid, Naja 
• Værksted: Bjarke Feldstein, Asbjørn, Joel og Ilja 
• Entre/trappe/gang: Owen og Michael Lauenborg 
• Loft: Saaby og Jeppe 
• Warhammer og lille-warhammer: David, Troels, Kasper Appel og Xander 
• Syrummet: Asbjørn og Marc Wangerin 
• Toiletter: Paul 
• Krybekælder: Joel og Asbjørn 
• Udendørsområder: Cleo 

 
• Hjemmeside: Mikkel B 
• Hytten: Mikkel C 
• Fjernlager: Paul  

12. Info/Hype 

 Scenarie: Flokken 

https://drive.google.com/file/d/1NJTxhtJLGodSvbhut6PPX61GY1uvw9KO/view?usp=sharing


Martin S. Orienterede om, at Christian Kierans og Maja Hindsberg, til september afholder et 
vampirekultscenarie i fabriksregi, hvor man spiller gouls, og folk der endnu ikke er gouls, 
som langsomt skal blive hjernevasket ind i en kult.  

 

Aktiviteter: Åben Onsdag 
Johan fremlagde de nye ideer for åben onsdag, så det fremover bliver mere lækkert for 
afviklere og dermed deltagende børn. Hvis man har lyst til at være med en onsdag eller to 
om måneden, kan man kontakte Johan.  

 

Projekt: Kulturaksen 
Berner informerede om de kommende planer for området omkring fabrikken. I planen ser 
det lige nu ud til at der kommer huller i stakittet, så der bliver bedre adgang til vores grund, 
så det håber vi på. Berner orienterer på facebook og der er et møde 8. marts hvor vi gerne 
skal have nogle folk afsted. Hvis man er interesseret i lobbyarbejdet skal man snakke med 
Berner. Wiegell og Asbjørn vil gerne være med i et udvalg.  
 
Beeken sagde, at det er fedt med ekstra lokaler og plads, men at den store drøm også kan 
være at få et helt nyt hus. Hun siger det højt nu, så vi kan tænke over det, for den slags 
tager tid.   

13.  Evt. 

 
Forum 2022 
Martin S orienterede om, at han selv, Ingrid og Johannes Madsen skal arrangere Forum 
igen i år. Hurra! Der er ikke en dato endnu, men det bliver skide godt.  

 

Orientering om hytten v. Mikkel C 
Det går godt i hytten. Det store projekt i år er at bygge pizzaovn, og i den forbindelse er der 
indkaldt til arbejdsweekender. Kom glad! Hvis man er interesseret kan man snakke med 
Mikkel.  
 
Mikkel og Klifforth afholder i øvrigt efterårsmanøvre i hytten igen til efteråret.  

 

Brønshøj-Husum lokaludvalget 
Ingrid stiller op til udvalget, men der er kampvalg. Hver forening har én person der kan 
stemme. Hvis man kender til andre foreninger i området, fx hvis man bor der og har en 
boligforening, hvis man spiller jazzpetanque eller lignende, må man meget gerne opfordre 
til at de foreningers stemmepersoner stemmer på Ingrid.   

 

 

Owen og ismaskinen 
Owen orienterede om, at man IKKE MÅ LÆGGE SKEEN NED I ISEN!  
 
Med denne vigtige besked, sluttede generalforsamlingen.   
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