
Dagsorden for størmøde 30.09.22 
Tid 17:00 - mødet starter med fælles spisning 
Sted Kulturhuset pilegaarden (ved siden af fabrikken) 

 
Link til gældende vedtægter og forretningsorden 

 
 
 

1. Velkommen, mad og quiz 
 
Der blev budt velkommen og alle er glade. Ja, alle. 

 
2. Formalia [Mødeudvalget] 

 
• Valg af dirigent: Martin Sinding er valgt. Han erstattes af Paul Sinding, indtil Martin finder 

ud af at dukke op til mødet. 
• Valg af referent: Sofie Heggenhougen er valgt. 
• Godkendelse af forretningsorden og dagsorden: Forretningsorden og dagsorden er 

godkendt. 
 
3. Opdatering på økonomi (Bilag her) 

 
Bitten gav en update på økonomien, og de foreslåede besparelser der er afstedkommet af at 
vanen brød sammen. Linus orienterede om, at der allerede er brugt 10-11.000 kr. på PR, så de 
penge kan ikke spares. 

 
Stormødet besluttede at der fortsat skal afsættes 2.000 kr. til PR. Bestyrelsen har mandat til at 
finde de resterende besparelser, så vi rammer det oprindeligt vedtagne budget, i samarbejde med 
de grupper der spares på, fx husrådet. 

 
Efterårsmanøvren og Flokken har givet overskud, yay! Minibussen står klar i første kvartal 2023. 

 
(Pause og mad – og dirigenten dukkede op!) 

 
Quizzen handler på dette møde om hvilken Star Wars -karakter er fabrikken (som entitet)? 

Første quizspørgsmål: Hvilken genre er fabrikken? Der blev valgt: Musical! 



4. Beslutningspapir om trivselsudvalgets værdier (Bilag kan læses her) 

Martin Sinding præsenterede Trivselsudvalgets forslag til beslutningspapir. 

Spørgsmål og kommentarer 

- Der blev spurgt ind til måde der skal laves dokumentation af personsager. Det blev 
konkluderet, at Trivselsudvalgets dokumentation af sager er intern, og det er kun dem, der 
vil have adgang til navne mv. Andre dele af foreningen vil have adgang i det omfang det 
giver mening. Trivselsudvalget vurderer i hver sag, hvilket forum der er mest 
hensigtsmæssigt at offentliggøre 

- Trivselsudvalget skal være opmærksomme på, at folk kan søge aktindsigt, og derfor må 
tonen aldrig blive intern eller tage farve af en tonen alt. 

- Det skal tages ind i værdierne, at alle parter i sager behandles lige. 
 
Beslutningspapiret blev enstemmigt vedtaget. 

 
Fabrikken besluttede, at den mest skræmmende karakter i Start Wars er PALPATINE! 

 
5. Blood Saga i faste rammer (se bilag her) 

 
Punktet var ikke relevant alligevel, fordi Blood Saga har fundet et andet sted til deres kampagne. 

Hvis fabrikken var i en galakse langt langt væk, ville vi først tage til planeten: TAKODANA! 

6. Spillaboratorium i Valby kulturhus v. Kristoffer Thurøe En troldmand fra fordums tid vil 
omdanne Valby kulturhus til et laboratorium for alskens spil og gøgl - idéen er vanvittig, men 
måske netop så vanvittig, at den vil virke? Et seriøst oplæg findes her. 
Kristoffer præsenterede sin vilde ide. Valby kulturhus er et hus med kultur i Valby, og der skal 
mere kultur ind. Lige nu bor Gnist (Blackbox Copenhagen), epos elevforening og kildevældsparken 
m.fl. derude. Kristoffer bad Fabrikken forholde sig til, om vi vil være med i et samarbejdsprojekt, 
hvor fabrikken sammen med en stribe andre foreninger søger en bunke penge til indretning af et 
kreativt fællesskab. 

 
Foreløbig tidsplan: I oktober er der drømmemøde, hvor der skal sættes en nogenlunde fælles 
retning for projektet. 6. november er der er frist for at søge frikøbsmidler, og i januar skal der 
startes en prototype op, hvor ideen prøves af. I april maj kan der så søges forbedringsmidler og 
udviklingspulje, og derefter kan der ansættes nogen til at håndtere det fremadrettet. 

 
Hvis man vil det her, kommer det til at bruge en stor del af den politiske kapital, fabrikken har. Vi vil 
ikke kunne bede om særlig meget de næste år, hvis vi sætter sejlene ind på det her projekt. 



Opsummering af konsekvenserne af forslaget: 
 

- Hvis vi stemmer ja, skriver Kristoffer en ansøgning med fabrikkens navn på, og Berner skal 
trække i politiske tråde. Konkret søges der indledningsvist om husleje til næste år, og først 
senere ansøges udviklingspulje mv. 

 
Hovedpointer fra efterfølgende diskussion: 

 
- Det vi siger ja til, er at være en samarbejdspartner i et udviklingsprojekt med en stribe 

andre foreninger. Vi får adgang til lokaler mv., og ikke direkte økonomisk vinding eller 
medlemmer. Øgede aktiviteter mv. kan dog selvfølgelig generere medlemmer, ligesom 
medlemmer af andre foreninger kan få interesse i fabrikken. 

- Det vil fx kunne agere alternative lokaler til hold, der vil bygge og planlægge til krigslive, 
lokaler til faste bordrollespilshold og lignende. 

- Der vil sandsynligvis være ret begrænset mulighed for opbevaring i lokalerne. 
- Sammenhæng med vores indsats for at få mere plads i Pilegården: Pilegården er en helt 

andet kommunal kasse, så der er ikke nogen sammenhæng der. Projektet med Pilegården 
er forsinket, så vi skal ikke regne med noget der i 2023, nok længere. Vi kan godt forfølge 
denne ide for at få mere plads, og samtidig arbejde videre med Pilegården. 

- Der er desværre ret langt mellem Fabrikken i Brønshøj og Valby Kulturhus. Det kan betyde 
at fabrikken bliver delt op, i personer og aktiviteter. 

- Det er positivt, at der ikke skal penge op af lommen, og at vi ’bare’ søger til det indtil videre. 
- Det kan bidrage til rekruttering til nyt og spændende netværk. 

 
Afstemning om ansøgning til frikøbsmidler: Fabrikken besluttede at vi gerne vil være med på 
ansøgningen. 

 
Følgende personer melder sig som interesserede der mødes videre om projektet: 

 
- Ingrid Kaaber Pors, Mikkel Christensen, Simon Jørgen Feldthus Andersen, Kasper Appel, 

Kristoffer Nyrup, Joachim Dittman, Johan Arias, Troels Palm, Xander Endahl og Tjalfe 
Chessni. 

 
Proces fremadrettet 

 
Kristoffer er tovholder, og skriver til de folk der har meldt sig. Næste skridt er at finde dato for 
drømmemødet, så der skal dem der har meldt sig skal være lidt hurtige til at vende tilbage på 
mailen. 

 
QUIZ: Fabrikken besluttede, at den musikgenre vi bedst kan lide er PUNK! 



7. Fremtidigt samarbejde med ekstern person  
Beeken præsenterede punktet. 

 
- ”Samarbejde” præciseres til alt fra udlån og leje af grej til deltagelse i arrangementer og 

lignende. 
- Er der ønske om officiel udmelding eller er det en intern beslutning? Begge dele kan være 

fint, ift. oplægget. 
- Diskussionsoplægget tager udgangspunkt i situationer der er sket for en årrække siden. På 

mødet blev der fra flere medlemmer givet udtryk for, at det er det klare indtryk at den 
beskrevne opførsel fortsætter. 

 
Beekens forslag: 
 
Grundet Daniel Benjamin Clausens tidligere problematiske omgang med unge mennesker i miljøet 
samt personens generelle historik i miljøet, vælger Rollespilsfabrikken som forening at takke nej til alt 
fremtidigt samarbejde med Daniel Benjamin Clausen, samt foreninger og firmaer denne står som 
ansvarlig for eller ejer af. 
 
Ligeledes vil foreningen ikke officielt deltage til arrangementer afholdt af ovenstående. 

 
Afstemning: 

 
- Der stemmes om Beekens forslag: Der er 35 for, 1 imod, 0 blanke. 
- Dernæst: Udmelding skal først ske på et kommende stormøde, hvor Sofie NH, Kasper og 

Troels og Trivselsrådet, formulerer et principielt beslutningsforslag om hvilke 
samarbejdspartnere, fabrikken vil have. Beslutningen her er ikke hemmelig, og vi står ved 
den. Det er dog vigtigt, at den bliver meldt ordentligt ud, både for dem det handler om, dem 
der i øvrigt er berørt at situationer og foreningen i øvrigt. Hvis der er spørgsmål til 
beslutningen, kan man skrive til fabrikkens bestyrelse. 

o Der bliver lavet principielt beslutningspapir. 
o Der bliver lavet oplæg til den konkrete person. 

8. Info - det sker i Fabrikken 
 

- Fabrikken invaderer Harreskoven på søndag! 
- Der er KAPO-reunion i morgen i fabrikken! 
- Der er Gangs of Umbar om to weekender! 
- Martin Sinding laver rollespil på et tog! 
- Krigslive i fabriksregi! Astrid Budolfsen og andre kører det, og skal selvfølgelig integrere sig 

i foreningen, så det faktisk bliver et fabriksprojekt. Tag godt imod dem! 
 
9. Eventuelt 

 
- Babylon lukker ned, med mindre der kommer en ny bestyrelse. De leder efter en ny 

bestyrelse at orientere sig imod. Det er muligt de spørger os om en beslutning i den 
forbindelse til næste generalforsamling. 

- Vanen er på værksted, og Invictus har beskadiget bilen på deres tur til Tyskland. Hjulets 
broderskab kigger på revision af beslutningspapiret om fabrikkens køretøjer, hvis man vil 
være med kan man tage fat i Xander. 

- Forslag om at tage nogle monsterdragter og nogle flyers med ind på nørreport til 
kulturnatten fredag d. 14. oktober, og laver noget lækker PR. Man kan tage fat i Beeken, 
som ved hvor der er børnearrangementer så man kan ramme ekstra mange børn. 

 
Fabrikken har et lilla lyssværd! 

Vores største styrke er Brawn! 

Vores citat er Iøm in charge now, phasma,. I’m in charge” 

Vi ville teame up med Chewbacca 



Hvis vi opdagede vi havde the force ville det første vi ville gøre være at LEVITATE! 

RESULTAT! FABRIKKEN ER: SALACIOUS B. CRUMB 


