
Referat af stormøde 11.11.22 
Sted: Kulturhuset pilegaarden (ved siden af fabrikken) 
Link til gældende vedtægter og forretningsorden 
 
1. Velkommen og mad 
Der blev budt velkommen, og der var dejlig mad.  

2. Formalia [Mødeudvalget]  
René blev valgt til dirigent, og Sofie NH blev valgt til referent.  
Forretningsorden blev godkendt. Dagsorden blev godkendt med følgende tilføjelser:  

- Indsupplering af trivselsudvalget 
- Indsupplering af mødeudvalget 

 
Quiztid! Fabrikken skal quizze om hvilken Game of Thrones karakter vi er. Første spørgsmål: Vi 
vælger at hvis vi skal dø skal vi: Nok ikke dø alligevel, fordi vi er for awesome og science nok har 
fundet på en løsning på den slags til den tid…  Spørgsmål 2: Har vi nogen hemmeligheder? Ja. Vi 
kan ikke helt holde styr på vores egne eller de hemmeligheder vi har om andre… vi er gode.  

 
3. Ændringsforslag til beslutningpapiret “brug af fabrikkens køretøjer”  
(se ændringsforslag her) 

Forslag 1:  
Xander og Sofie præsenterede ændringsforslagene og svarede på opklarende spørgsmål. Der var 
debat om de to forslag. Der blev derefter stillet et nyt forslag c, som er forslag 1 med en tilføjelse 
om, at der fx kan være tale om et ”ulejlighedsbeløb”, som kampagnerne aftaler internt.  

Der blev stemt om forslag a, b og c og blankt. A og c gik videre i afstemningen og ved afstemning 
mellem de to blev forslag c vedtaget, se formulering herunder:   

• Vedtaget ny tekst, ændringer tilføjet med grønt  
"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.   

 
QUIZ: Er pennen stærkere end sværdet? Svar: Nej, vi forstår ikke spørgsmålet. Du ved godt hvad 
et sværd er, ikke? Hvad er fabrikkens flirtestil? Svar: Vi har ikke rigtig en stil…..  

Forslag 2 
Efter debat blev der stemt om forslagene, med følgende resultat:  

- Fjerne ”bøder for”: Vedtaget. 
- Fjerne ”og andet”: Vedtaget.  
- Fjerne at der står et beløb for sager: Vedtaget 

 
QUIZ: Vores venner ville beskrive os som: Sarcastic! 



4. Forslag om ny brugsfordeling af lokaler i huset, v. overtagelse af anneks  
 (Læs forslag til plan her) 

Xander præsenterede forslaget, og svarede på opklarende spørgsmål. Der var debat med 
følgende kommentarer:  

- Det er vigtigt, at der er en plan for hvad vi gør, hvis vi flytter værkstedet, og så ender med 
at skulle flytte værkstedet tilbage igen.  

- Det er en god ide at prøve at sætte sig på annekset, fordi det i øjeblikket ikke er i brug.  
- Det er godt hvis værkstedet kan få mere plads, der er virkelig brug for det.  
- Vi kan, og vil gerne, diskutere forslaget til ansøgning løbende frem mod deadline, der nok 

er i sommerferien. 
- Det er ret afgørende, at vi faktisk får flyttet værkstedet, så vi får flyttet grundlaget for 

aktivitet over i annekset, og får det claimet i praksis.  

Beslutning: Vi vil gerne rykke ind i annekset hurtigst muligt. Husrådet snakker om, hvordan de 
gerne vil gøre det, og melder ud hvad de gerne vil gøre.  

QUIZ! Er vi en nice person? Nej, det er overvurderet. Dine venner har købt dig et nyt brætspil. 
Hvad gør vi før vi spiller? Læser kun ”How to win” sektionen.  

5. Opdatering på økonomi [Bestyrelsen] 
Bestyrelsen gav en update på økonomien, med følgende hovedpointer:  

- Kampagnerne er nu samlet set i overskud for året. 
- Der arbejdes på en status på dino-til-drage projektet. 
- Der afventes status på minibussen, den står stadig i Europa med foreløbig melding på 

første kvartal 2023.  
- Det er fortsat fint at lave PR, der er penge til det i budgettet. Men ikke til så meget andet.  

Stormødet tog orienteringen til efterretning.  

6. Orientering om ny brugsaftale til huset [Bestyrelsen] 
René orienterede om, at der nu er lavet en rigtig aftale med kommunen, så vi ikke betaler husleje, 
men stadig får støtte. Det er ikke alverden, men alligevel rigtig fint. Det eneste drawback er, at vi 
kun kan få aftalen for tre år af gangen. Det er irriterende men burde ikke være et problem.  

7. Orientering om møde med Babylon [Bestyrelsen] 
Bestyrelsen har haft møde med Babylon om muligheder og rammer, hvis de ender med gerne at 
ville lægge sig sammen med fabrikken, og det gik rigtig fint. Babylon har generalforsamling engang 
i første kvartal, hvor de træffer en beslutning.   

Sidenote: Mudderkompagniet vil gerne hoppe over i fabrikken, så yay og velkommen til!  

8. Indsupplering til trivselsudvalg og mødeudvalg 
Trivselsudvalget består for nuværende af Linus, Astrid Feldstein, Kasper A. og Martin Sinding, og 
kan være op til 5 personer. Udvalget blev indsuppleret med Mads Carlsen, der blev enstemmigt 
valgt som eneste opstillede.  
Mødeudvalget består for nuværende af Sofie NH, Paul og Wiegell, og kan være op til 5 personer.  



Udvalget blev indsuppleret med Mads Carlsen og Troels Palm der blev enstemmigt valgt som 
eneste opstillede.  

QUIZ: Der var flere spørgsmål, som er forsvundet i glemslen, men det sidste lød: Do you lead or 
follow? Der blev svaret: I rule. Lolz.   

Svaret på vores quiz var: Joffrey! Yay….?  

9. Info - det sker i Fabrikken 
Gulvet var åbent for at fortælle om alle de lækre ting der sker i vores forening:  

- Der bliver lavet en ny kampagne, ”Sange fra den nye verden”, der kører 3 weekender om 
året i Explorikum, afholdt i Harreskoven! 

- Der bliver afholdt mere orkrollespil! War in the North kører igen i april! 
- Der bliver afholdt scenariet ”Jordens Salt” til juni og der er stadig pladser, men man skal 

snart melde sig hvis man vil med!  
- Danmark blev europamestre i Bloodbowl i weekenden! Troels laver et fabrikken + Greve 

Warhammer hold til mesterskabet i Alicante næste år.  
- Der vil blive bygget videre på entre-døren på mandag!  
- Conquest of Mythodea holder sit første scenarie i Danmark i september 2023, kom glad! 

10. Eventuelt 
Der var intet til eventuelt.  


