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Beslutningspapir: 

Regler for brug af fabrikkens køretøjer 
Ansvar ved brug af foreningens køretøjer 
Ved brug af foreningens varevogn, minibus og trailer stiller foreningen krav om, at køretøjet føres 
forsvarligt og indenfor gældende regler og love. Det er medlemmers eget ansvar at orientere sig i reglerne, 
og sikre sig at de overholdes. 

Skader 
Skader på køretøj skal meldes ind til Hjulets broderskab hurtigst muligt, uanset om den er lille, stor, 
selvforskyldt eller bare er opdaget. 

Ansvaret for skade falder på som udgangspunkt på foreningen og dækkes af foreningens kaskoforsikring, 
med en selvrisiko på 7352 kr. (2022 værdi - beløbet indeksreguleres årligt). Ved udlån til selvstændige 
projektgruppers ture eller til samarbejdspartnere, dækker de dog selv selvrisikoen. 

• Eksempel: Hvis GutterSnakes tager til Marokko og spiller skæggede elvere, eller hvis Bifrost låner 
varevognen, dækker de selv udgifterne til at udbedre evt. skader de forvolder. 

Konsekvenser ved manglende overholdelse af reglerne for brug 
Hjulets broderskab kan beslutte, at et medlem mister retten til at føre eller låne foreningens køretøjer i en 
kortere eller længere periode, efter gentagne eller større påtaler fra Hjulets broderskab. Påtale kan ske på 
baggrund af overtrædelse af færdselsloven, eller som følge af skader på køretøj. 

Hvis et medlem ikke følger reglerne for brug af foreningens køretøjer i en sådan grad, at det resulterer i et 
større økonomisk tab for foreningen, fx at køretøjet beslaglægges af politiet, vil køreren stå til ansvar for 
køretøjet. Hjultets broderskab kan indstille for bestyrelse eller GF til eksklusion fra foreningen for at lave 
foreningsskadeligt virke ved at bekoste foreningen sådanne tab. 
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Brug af fabrikkens varevogn 
Varevognen tilhører Rollespilsfabrikken, og bruges kun til aktiviteter for foreningen. Den skal først og 
fremmest gøre livet lettere for arrangører, afviklere og frivillige i forbindelse med foreningens aktiviteter. 
Den skal desuden støtte op om foreningens projektfællesskaber, i det omfang den ikke bruges til 
foreningens egne aktiviteter. 

Varevognen er registreret som en gulplade-vogn (erhverv) og må derfor ikke bruges til private formål af 
foreningens medlemmer eller af andre. 

• Eksempler på aktiviteter varevognen kan bruges til: Kampagner, scenarier, sommerlejr, 
projekgruppeaktiviteter, indkøb at materialer til foreningens eller projektgruppers daglige virke mv. 

• Eksempler på aktiviteter varevognen ikke kan bruges til: Private aktiviter som fx flytning eller 
indkøb, som transportmiddel til private gøremål, eller til ture der på anden måde ikke har noget at 
gøre med Rollespilsfabrikkens formål. 

Booking af varevogn 

Booking forgår via foreningens kalender på forum. 

Kampagnerne har førsteret til brug af varevognen. De kampagneansvarlige skal derfor så tidligt som muligt 
booke varevognen til de faste spilgange i kalenderen. Kampagnerne skal have en varevogn til rådighed, så 
der skal lejes en varevogn til kampagnerne, hvis kampagneafvikling falder sammen med andre projekter, der 
også skal bruge varevogn. 

Hvis et andet projekt har behov for varevognen, er det deres ansvar, at kampagnerne har den varevogn de 
skal bruge, og at evt. afhentning og aflevering af lejet varevogn ikke er en belastning for de kampagneaktive. 
Der kan fx aftales et bestemt beløb i kompensation, fastsat af kampagnecheferne i fællesskab. 

 Brug af fabrikkens minibus 
Minibussen tilhører Rollespilsfabrikken, og bruges kun til aktiviteter for foreningen. Den skal først og 
fremmest gøre livet nemmere for arrangører, afviklere og frivillige i forbindelse med foreningens 
aktiviteter. Den skal desuden støtte op om foreningens sociale aktiviteter og projektfællesskaber, i det 
omfang den ikke bruges til foreningens egne aktiviteter. 

• Eksempler på aktiviteter minibussen kan bruges til: Kampagner, scenarier, sommerlejr, 
projekgruppeaktiviteter, sociale aktiviteter, indkøb at materialer til foreningens eller 
projektgruppers daglige virke mv. 

• Eksempler på aktiviteter minibussen ikke kan bruges til: Private aktiviter som fx flytning eller 
indkøb, som transportmiddel til private gøremål, eller til ture der på anden måde ikke har noget at 
gøre med Rollespilsfabrikkens formål. 

Minibus har endnu strammere regler for brug end varevognen, pga. ”I.A.1.3.4 Busser, underafsnit Teater- 
og orkesterbusser samt film- og tv-hold”. Det er derfor vigtigt at du spørger hjulets broderskab, hvis du er i 
tvivl om du kan bruge minibussen til dit formål. 

Booking af minibus 
Booking forgår via foreningens kalender på forum. Kampagnerne har førsteret til brug af minibussen. De 
kampagneansvarlige skal derfor så tidligt som muligt booke varevognen til de faste spilgange i kalenderen. 
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Brug af fabrikkens trailer 
Traileren tilhører Rollespilsfabrikken, og bruges kun til aktiviteter for foreningen. Den skal først og 
fremmest gøre livet lettere for arrangører, afviklere og frivillige i forbindelse med foreningens aktiviteter. 
Den skal desuden støtte op om foreningens projektfællesskaber, i det omfang den ikke bruges til 
foreningens egne aktiviteter. 

Traileren kan bruges til følgende aktiviteter: 

• Kampagner, scenarier, sommerlejr, projekgruppeaktiviteter, indkøb at materialer til foreningens 
eller projektgruppers daglige virke mv. 

• Da traileren er betalt med moms, kan traileren desuden bruges til private aktiviteter, hvis den ikke 
skal bruges af foreningens aktiviteter. Det kan fx være private flytninger, til privat indkøb eller som 
transportmiddel til private gøremål. 

Booking af trailer 
Booking forgår via foreningens kalender på forum. 

Regler for brug af traileren 
Når du bruger traileren, skal du som fører være opmærksom på følgende lovgivning: ”Med et almindeligt 
kørekort (kategori B), må du køre med en trailer med en totalvægt på op til 750 kg. (Hvis din bil må trække 
det). Er trailerens totalvægt på mere end 750 kg, skal du også se på bilens tilladte totalvægt. Bilens tilladte 
totalvægt og anhængerens tilladte totalvægt må tilsammen ikke overstige 3500 kg.” 

Kun med kategori B kort. 

• Eksempel 1: Bilen vejer 1500kg og må trække 1000kg. Vores trailer vejer 465kg tom, derved må du 
fylde 535kg i den. 

• Eksempel 2: Bilen vejer 3000kg og må trække 2000kg. Vores trailer vejer 465kg tom, derved må du 
fylde 35kg i den 

Har du B+ eller B/E, burde du selv kunne lovgivningen. 

Vores trailers specifikationer: 
Totalmål: 451L x 186B cm 
Ladmål: 325L x 180B x 35H cm 
Vægt: 465kg 

Nyttelast: 1535 kg 

Max totalt vægt: 2000kg 


