Referat af stormøde 11. november 2021
1. Valg af dirigent of referent
Martin sinding blev valgt som dirigent og Paul sinding blev valgt som referent.

2. Godkendelse af dagsordenen
Godkendelse af mødet: Dirigenten spurgte, om mødet kunne godkende behandlingen af de
for sent indkomne punkter til dagsordenen. Behandling af forsinkede punkter blev godkendt.
Godkendelse af dagsordenen: Dagsorden blev godkendt.

3. Opdatering fra Trivselsudvalget
Trivselsudvalget orienterede om, at de ikke har fået færdiggjort processen udstukket i
beslutningsppapiret, men har et færdigt forslag klar til næste generalforsamling (K1 2021).
Trivselsudvalget har en åben workshop på næste søndag (14/11/2022 kl 11:00)

4. Forslag til forretningsorden
Mødeudvalget præsenterede et forslag til en kommende fælles forretningsorden for
stormøder og generalforsamlinger. De kan først træde i kraft hvis vedtægterne bliver
tilsvarende revideret til den kommende generalforsamling, så det er med det forbehold. Der
var opbakning til den ny forretningsorden.

5. Fabrikkens dør
Marc præsenterede sit forslag om nøgleboksen. Jesper foreslog at man skal have en lille
introduktion til lokalerne, inden man kan komme på dørlisten. Der var generel opbakning.
Det blev foreslået at gøre noget lignende ift. lån af grej. Ingrid, Cleo og Naja vil gerne hjælpe
Marc med dette. De gør noget fedt med husrådet og de kampagneansvarlige.
Det blev foreslået at oprette posten nøgleansvarlig, så det ikke bliver et personligt ansvar
men en post der kan gå videre. Alle var enige.
Marcs handlingsplan med Jespers tilføjelse vedtages.

6. Brug af van
Michael Lauenborg introducerede bilaget og hvad mødet skal forholde sig til, og der var
debat af de forskellige muligheder.
Der blev stemt om mulighederne foreslået i oplægget. Det blev vedtaget, at vanen
udelukkende skal bruges i forbindelse med foreningsaktiviteter, og at vanansvarlig må

bestemme hvordan de 20 frikøbte dage vi har til privatanliggende skal fordeles. Det er
hensigten, at de skal bruges til når det brænder på for foreningens medlemmer, og man står
og virkelig har brug for en van.
Pause og underholdningsindslag: Gustav underholdt med en omskrivning af sangen
Tomgang på guitar. Det var helt vanvittig sjovt. Alle elskede det!

5. Økonomisk update fra bestyrelsen
Jesper præsenterede punktets bilag. Det er planen, at bestyrelsen vil orientere økonomisk
på hvert stormøde, så vi alle bliver klogere på hvordan foreningen hænger sammen. Jesper
spurgte mødet, hvilke informationer man gerne vil have på det økonomiske område
fremover. Der var følgende feedback:
- Ønske om at hytten blev et separat punkt under både indtægter og udgifter
- Overblik over hvad det koster at afvikle vores kampagner
- Der var ros til opstilling og indhold, det gav god mening at læse
- Der var ønske om at få flere detaljer på opdelingen af posterne, fx i form af flere
uddybende underpunkter. Der var også ønske om at det var fint at der ikke var flere
underpunkter, så Jesper prøver at finde en balance til kommende stormøder
- Klart overblik over penge der er frie til projekter. Jesper orienterede at det er målet at
vi har det, lige nu skal vi lige have det store overblik.
- Ønske om jubeltal - hvad har vi gjort rigtig godt?
- Tal der opfordrer til handling, fx vi har penge til overs på denne konto, så husk at
bruge dem, og find gerne på fede ting.
Et hurtigt sidetrack om opreklamering af kampagner: Linus bad om, at alle husker at reagere
på de opslag, så vores opslag kommer vi ud til flere forældre, og vi forhåbentlig får flere børn
til at deltage til kampagnerne. Bitten orienterede om, at kampagnecheferne vil bede om
hjælp til opreklamering et sted i den nærmere fremtid.

6. Supplering af mødeudvalget
Paul og Sofie orienterede om at der er en plads ledig i mødeudvalget, og om hvad udvalget
laver. Troels stillede op til den tomme plads og blev valgt.

7. Evt.
Kildevældsparken: Det går godt, der er børn og det har været en fin opstart. Kommunen
bøvler en smule, men det går. Sejt!
Forum er blevet afholdt og gik godt - tak til de dygtige fabriksarrangører! Fabrikkens
donation til auktionen var det item der gik til den højeste pris, 5.500 kr. for at hænge et
billede i fabrikken! (der selvfølgelig er børnevenligt).
Kulturbæreruddannelsen: Vi har sendt en god flok afsted til DUFs kulturbæreruddannelse,
om hvordan man former, gavner og forandrer kultur. Gruppen vil til foråret booke hytten til
nogle workshops om hvordan vi kan gøre fabrikken endnu mere åben og venlig fremover.
Der bliver meldt konkrete datoer ud senere.

Warden of the north: Et scenarie for orker, af orker, der foregår i LoTR-verdenen. Det ligger
lige om lidt og bliver fedt.
Skovkampagnerne havde afslutning i lørdags, og det gik rigtig godt. Der var godt med børn,
og alle var glade. Cheferne afholder KAOS-tur til februar. Det står for kampagneafviklernes
organisationsstævne™ hvor de laver teambuilding, snakker spildesign, udveksler erfaring
mv. Jesper roste de kampagneansvarlige, for fra forældresiden kan man virkelig se, hvor
meget ungerne elsker det de laver.
Tur til West End High: Troels tager afsted til scenariet næste år. Det er 50’er diner,
milkshakes, eksamener og prom. Kontakt ham hvis du er interesseret.
Hardball: Der er en gruppe fra fabrikken der spille hardball, og man er meget velkommen.
Der er også grej man kan låne. Snak med Troels eller Kolsuz, hvis du er interesseret.
Bordrollespil med børn og unge i fabrikken: Xander står for det, og der er mange børn og
mangel på GM’er. Der er børn i alderen 8-14 og der er dommerløn. En spilgang er 4 timer,
ca 17-20. Snak med Xander hvis du er interesseret.
Åben onsdag: Det ser ikke helt godt ud i øjeblikket, så der skal kigges på hvordan vi
fortsætter. Det handler særligt om at være afviklere nok.
Bøger til entreen: De entreansvarlige har planer om at bruge en masse bøger til at gøre
entreen rigtig ingame. Hvis man kommer forbi genbrugsstationer eller steder med store
bunker bøger, så tag dem gerne med, og stil dem på afsatsen ovenfor trappen.
Tide and Time: Det bliver afholdt til maj, og billetsalget åbner sandsynligvis på søndag.
Reklamemulighed: Asbjørn fortalte, at mange institutioner på amager strand hungrer efter
pr-materiale for rollespil. Han vil gerne hjælpe med at hænge op, vi skal bare have
fremskaffet materiale. Asbjørn og kampagnecheferne snakker sammen.
Drakwelds hemmelighed 2: Martin Sinding er i gang med at lave en opfølgning, så man
kan kontakte ham hvis man gerne vil være med.
Ombygning i hytten: Hytten er blevet bygget om, så der er et nyt lækkert rum i enden af
bygningen, og hytten kan nu bruges igen. Der er flere arbejdsweekender i det kommende år,
hvor vi gerne ser folk til byggehygge og en øl.
Børnetur til Helios: Asbjørn fortalte, at de godt kunne bruge en hånd, så hvis man gerne vil
lege med unge, kan man tage fat i Asbjørn.
Rug af hytten: Vi har en hytte, som vi gerne vil bruge til rollespil. Har man en ide, så tag fat i
hytteudvalget, fx Mikkel eller Jesper, og snak igennem hvad mulighederne er, det behøver
ikke været dyrt at låne lokationen. Hvis man gerne vil være med i hytteudvalget kan man
sige det til Mikkel. Det er besluttet i hytterådet, at Dragonfactory kan booke hytten fast i uge
28 og weekenden forinden til deres børnerollespil.

