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Rollespilsfabrikkens generalforsamling
1. Valg af dirigent og referent
Marting Sinding valg til dirigent og Sofie Heggenhougen blev valgt til referent.

Dagens quiz er: Hvilket dyr er fabrikken?

2. Bestyrelsens beretning
Sofie præsenterede bestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt.
Der var desuden en lille kahoot om året der gik i fabrikken, til stor glæde for forsamlingen.
Katharina blev den stolte vinder!

QUIZ: Hvad er fabrikkens værste træk? Der var mange gode valgmuligheder, som fx ”for bange”
eller ”for søde”. Vi valgte: for barnlige.

3. Godkendelse af regnskab for 2021
Bitten præsenterede regnskabet. Regnskabet blev vedtaget.

QUIZ: Hvilken farve er fabrikken? Rød, selvfølgelig. Muligvis fordi den quizansvarlige glemte at råbe
mulighederne turkis og pink op.
QUIZ: Kan fabrikken lide at have selskab? Vi svarede: ja.

5. Godkendelse af forslag til budget 2023
Bitten præsenterede budgetforslaget. Det har været et godt år, på trods af store uforudsete
udgifter.

Der blev spurgt ind til om bestyrelsen har forhold sig aktivt til budgetteringen for baren. Det har
bestyrelsen ikke, da baren fortsat giver overskud, men det kan tages op på et kommende møde
hvis man ønsker det.

Ændringsforslag til budgettet
Det blev foreslået, at der afsættes 5.000 kr. til at broderimaskinen fikse broderimaskinen, der tages
fra bundlinjen. Forslaget blev vedtaget.

Det blev drøftet, at indkøbe en vandvarmer til fabrikken, fordi den til køkkenet fungerer dårligt,
men det blev besluttet at inkludere det i en kommende ansøgning til klubhuspuljen til det i stedet.

Med den ene ændring blev det reviderede budget for 2023 vedtaget.

QUIZ: Hvilket klima vil fabrikken helst bo i: varmt, mellem eller koldt? Vi vælger koldt!

6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens indstilling til en fortsættelse af kontingenten på 100 kr. blev vedtaget.
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QUIZ: Hvilket tillægsord beskriver bedst fabrikken – kreativ, majestætisk, eller sløv? Vi svarede at vi
mest synes vi er majestætiske, tak.

7. Valg af revisor
Bestyrelsens indstilling af Buus-Jensen blev godkendt. De blev valgt.

QUIZ: Hvad ser fabrikken sig selv som? Rovdyr, bytte eller ingen af delene? Vi valgte rovdyr.

8. Vedtægtsændringsforslag
Sofie Heggenhougen præsenterede ændringsforslaget til vedtægterne. Ændringsforslaget blev
enstemmigt vedtaget.

QUIZ: Hvad er bedst – respekt, sjov eller mad? Vi valgte: mad!

9. Præsentation af trivselsudvalget og mødeudvalget
Martin Sinding og Sofie Heggenhougen præsenterede hhv. trivselsudvalget og mødeudvalgets
arbejde i år, så interessede bedre kunne vurdere, om det er noget de havde lyst til at stille op til.

10. Behandling af indkomne forslag

- Beslutningspapir: Retningslinjer for fondsansøgninger i fabrikken
Bestyrelsen præsenterede forslaget. Hensigten med papiret er at det ligger på
hjemmesiden så de guidelines vi arbejder efter ift. at søge fonde, er tilgængelige for alle.

Beslutningspapiret blev vedtaget.

- Løn til rekrutteringsarrangementer
Bestyrelsen præsenterede beslutningspapiret. Der blev spurgt ud i forsamlingen om
beløbet var tilstrækkeligt, og det var der generel stemning om, at det er.
Beslutningspapiret blev vedtaget.

QUIZ: Fabrikken skulle vælge et kontinent. Vi valgte ”Jeg ved ikke”.

- Ændringsforslag til beslutningspapirer om trivselsudvalget og mødeudvalget
Sofie Heggenhougen præsenterede ændringsforslagene.

Ændringsforslagene blev vedtaget.

QUIZ: Hvilken element føler vi os mest som? Den uforudsigelige ILD!

11. Valg til bestyrelsen
Følgende stillede op til bestyrelsen: Sofie Heggenhougen, Jesper Kristiansen, Tulle Skovbjerg, Ida
Bitten Echstrøm, Katharina Klostergaard, Carl Munch, Mikkel Bistrup og René Bokær. Da der er 7
pladser i bestyrelsen blev der afholdt afstemning, jf. forretningsordenen.
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Følgende blev valgt til bestyrelsen: Katharina, Sofie, Jesper, Carl, René, Tulle, Bitten.

QUIZZENS ÅBENBART VIGTIGSTE SPØRGSMÅL: Er vi til PELS OG FJER eller VÆGT OG HUD?? Der blev
valgt Vægt og hud! Begge dele blev chantet! Også længe efter mødet var overstået!

12. Mødeudvalget
Følgende stillede op mødeudvalget: Paul Sinding, Daniel Wiegell, Ingrid Kaaber og Carl Munch. Da
der er 5 pladser i mødeudvalget, og ingen anmodede om tillidsafstemning, er de valgt til
mødeudvalget.

13. Valg til trivselsudvalget
Følgende stillede op til trivselsudvalget: Sofie Heggenhougen, Christinna Beeken, Linus Knoop,
Martin Sinding, Mads Carlsen og Naja Barkholt. Da der er 5 pladser i trivselsudvalget, blev der
afholdt afstemning, jf. forretningsordenen. Følgende blev valgt til trivselsudvalget: Sofie, Beeken,
Linus, Martin og Naja.

14. Godkendelse af det seje kampagneudvalg:
- Chef for bordrollespil: Nissen
- DMS: Nissen og Martin Sinding
- Amager Fælled: Martin Sinding og Naja Barkholt
- Rude Skov: Linus og Bjarke Rohd
- Valbyparken: Emil Kretzmar
- Åben onsdag: Johan Arias
- Sommerlejr: Nissen, Astrid, Bjarke Rohd og Linus

15. Valg af lokaleansvarlige
- Døransvarlig: Marc Wangerin
- Chill og prechill: Marc Wangerin og Mads Carlsen
- Entre og gang: Owen og Michael Lauenborg
- Fjernlager: Paul Sinding
- Krybekælderansvarlig: Joel og Astrid
- Køkkenet: Aksel og Katharina
- Loftet: Jeppe og Saaby
- Rengøringsrumsansvarlig: Naja Barkholt
- Syrummet: Astrid og Marc Wangerin
- Toiletter: Paul Sinding
- Værkstedslauget: Asbjørn, Bjarke F., Ilja og Joel
- Warhammer og lille warhammer: Mikkel C, Nissen og Xander
- Hytteansvarlig: Mikkel C.
- Teltansvarlige: Mikkel C og Xander
- Hjulets broderskab: Xander og Michael Lauenborg
- Hjemmesideansvarlig: Ingrid

De ansvarlige blev klappet ind og tilbedt på passende vis.
16. Evt. og orienteringer
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- Spillaboratoriet i Valby Kulturhus
Berner orienterede om spillaboratoriet. Vi har fået en masse kvadratmeter i Valby
kulturhus, og det bliver super fedt. OG det er Christinna Beeken der er blevet ansat som
projektleder til Spillaboratoriet, hurra!

- Lokalforeningsudvalget
Ingrid gav update på Pilegaarden:

o Der bliver først drøftet lokaleanvendelse i 2024, så frem til december kan vi godt
fortsat anvende de lokaler vi midligertidigt er rykket ind i.

o Der kommer en ny pulje, der svarer lidt til snapslanten, men til lokalområdet. Man
kan søge op til 5.000 kr. til udgifter i forenignen, fx nye børnesværd og lignende.
Ingrid skriver ud når puljen er oppe.

o Der er mange tilgængelige lokaler i området, hvis vi fx vil booke en håndboldhal til
nerf, så det skal vi bare huske.

o Mosetræf: De er interesseret i at låne vores pavillioner, og i den forbindelse er der
mulighed for at få et godt samarbejde op og køre, fx ift. rekruttering.

o Fokusområde for lokaludvalget: De prøver at gøre det til børnenes år i år, det kan vi
overveje at spille ind i at påvirke også kommende år.

o Lokalforeningsudvalget ved hvad rollespil er! Der er ikke så mange spørgsmål til
hvad det er, eller hvorfor det er en god aktivitet længere. Det er lækkert!

- Skeen i ismaskinen
Owen rejste sig op og genopfriskede for alle tilstedeværende at SKEEN IKKE SKAL VÆRE
NEDE I ISMASKINEN! DEN SKAL LIGGE OVENPÅ ISMASKINEN SÅ DER ER PLADS TIL MERE IS!

Alle takkede Owen for reminderen.

Forsøg på at starte chants om Vægt og hud/Pels og fjer blev standset. Ok, de fik lige 2
minutter, vi er jo ikke barbarer.

17. Hype! Alle fortæller om de fede ting de går rundt og laver!
- Kulturministeren kommer forbi fabrikken 20. februar kl. 17! Alle meget velkomne til at

komme og lave aktiviteter, så vi har huset godt fyldt op og kan fortælle hvad vi laver.
- Martin og Mikkel C. laver Drakwald 3 i hytten til sommer til Skt. Hans!
- Troels vil gerne fondsøge en bloodbowl tur med unge!
- Vi har 10 års jubilæum i huset, det skal vi da fejre! Nogen tager initiativ til en fest!
- Carl, Asbjørn, AA og en del andre har startet et ridder-væbner projekt, for at bygge bro

mellem generationer i fabrikken, så hvis man kender nogen på 14-18 år man gerne vil have
under vingen eller en andens vinge kan man tage fat i Carl!

- 7.-9. april og 17.-19. oktober er der åbne arbejdsweekender i hytten, kom glad!
- Første weekend i september planlægger René stort bordrollespilsarrangement for børn i

hytten!
- Berner, Albert og Charles laver A Week i København i spillaboratoriet i Valby kulturhus, med

workshops, talks osv. Hvis man gerne vil hjælpe og møde internationale rollespillere, er
man meget velkomne til at tage fat i dem.
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- Mikkel fortsætter brætspilsdage!
- Owen lovede at døren til kælderen er færdig indenfor et måned! Ellers får René buksevand.
- Julefrokosten er om en uge og den er for alle! Man køber billet på foreningLET.
- Rubinmosaik i fabrikkens trappe: Berner har nogle flotte grønlandske rubiner, som vi kan

knuse og sætte i den kommende trappe, så vi har vores egen treasure hoard!
- Xander laver klubansøgning så forhåbentlig kommer der lækre forbedringer i huset!
- Der kommer krigslive igen i år, og hvis nogen sidder og overvejer at lave sit eget hold, og

ikke helt ved hvordan de skal gå til det, kan man gå til Ilja, som gerne deler ud af gode
erfaringer! Og man kan snakke med Owen om finansiering!

- Der er KAOS-tur d. 24-26. februar! Det bliver fedt, og man kan tage med hvis man på en
eller anden måde er knyttet til kampagnerne!

- Jeppe er ansvarlig for det første mythodeascenarie der afholdes i Danmark og opforderede
til at der laves en fabrikstur!

QUIZRESULTAT
Fabrikken er som: En SLANGE! HSSSSSSSS!

Quizzen siger om os at: Vi er sløve, elegante og ingen at rode med!

Der var mange slangelyde i lokalet.

Generalforsamlingen blev afsluttet.


