Referat af fabrikkens stormøde 21.05.22
1. Velkommen, mad og dagens første quizspørgsmål
Der var mad og velkommen. Dagens quiz blev afsløret til at være ”Hvilken Ringenes Herre karakter
ville du være?”, så vi stemmer om svarmulighederne for et spørgsmål efter hvert punkt.
Indledningsvis valgte vi at fabrikkens weapon of choice er et magisk sværd.

2. Opdatering på økonomien
Bitten gennemgik bilaget med den økonomiske opdatering. Der var stor jubel over den fundraising
der lige er gået igennem på 189.000 kr. Der er søgt flere penge så vi kan få enchanted minibus,
men vi tager regular minibus, hvis det er det der kan lade sig gøre. Men den kommer!
Bitten og Jesper svarede på spørgsmål. Det blev rost, at der var økonomisk opdatering og
forståelige forklaringer. Der var forslag om at tilføje en prognose-kolonne, så det er nemmere at
se hvordan det går. De ansvarlige ser på om det kan lade sig gøre.
11. juni holder folkeoplysningsudvalget møde, og der vil vi gerne sende to unge orker afsted.
Xander tager den og Wiegell er back up.

3. Ny aftale om socialt partnerskab
René orienterede om den nye handleplan bestyrelsen har indgået med kommunen. Fokus er på at
rekruttere flere til kampagnerne; at aktivere forældre i højere grad; på i højere grad at engagere
socialt udsatte unge og på opstart af nye unge-aktiviteter for ca. 13-18 årige. I den forbindelse er
Anders Berner forlænget men i en redefineret rolle. Hvor han før var lidt mere en blækspruttefunktion, er han nu ansat mere som kampagnekonsulent-ish, der skal udføre handleplanen.
Der kommer en status på det sociale partnerskab 1-2 gange om året, eller efter behov.

4. Beslutningspapir om ansatte i fabrikken
René præsenterede beslutningspapiret, og svarede på opklarende spørgsmål. Stormødet vedtog
beslutningspapiret uden ændringer.

5. Fællesskab på tværs og flere børnemedlemmer i fabrikken
Bitten og Sofie præsenterede bestyrelsens overvejelser, og gennemgik forslag til fede aktiviteter vi
kan sætte i gang, så vi får mere fællesskab og flere børn. Folk meldte sig på og alt var mega
lækkert!
I quizzen stemte Fabrikken om hvad vi ville gøre hvis vi blev tilbudt the one ring. Der var generel
enighed om svaret der erklærede, at vi aldrig ville blive tilbudt the one ring.

6. Forslag om social sheltertur i sommerferien
Xander præsenterede ideen til tur til ungdomsøen. Stormødet besluttede at afsætte ca. 5.000 kr. i
udgangspunktet, og afsøge muligheden for at søge tilskud til lederkursus. Beeken og Ingrid vil
gerne hjælpe med at finde godt indhold til lederkurset.

7. Beslutningspapir om brug og udlån af fabrikkens resurser
Jesper præsenterede beslutningspapiret. Der var følgende kommentarer:
- Låne og lejepris på børnesværd ligger umiddelbart lidt høj. Det blev opklaret at det er fordi
den er møntet på eksterne lånere, og det er meningen den kan justeres ned efter behov.
Der laves derfor ingen ændringer.
- Det tilføjes i papiret hvordan man booker ting helt lavpraktisk, både internt og eksternt, og
hvordan det kommunikeres ud hvis der lånes ud eksternt.
- Der tilføjes priser til telte. Bestyrelsen har mandat til at sætte et fornuftigt niveau.
Med de ændringer vedtog Stormødet beslutningspapiret med et kæmpe AY! Mødeudvalget blev
opfordret til at tage initiativ til at vi får defineret et fabrikshold, så der er noget at henvise til.
I quizzen skulle man vælge et karaktertræk, man mest identificerede sig med. Fabrikken valgte
ordet ”loyal” til at beskrive sig selv.

8. Beslutningspapir om brug af fabrikkens køretøjer
Xander præsenterede beslutningspapiret, og svarede på opklarende spørgsmål. Beslutningspapiret
blev derefter vedtaget og alle var glade!
Quiz-spørgsmål: Nogen har valgt at skrive en bog om fabrikken. Titlen blev besluttet skulle være:
”The best and worst of war!”

9. Nye kampagneansvarlige
Martin Sinding er trådt til som ny kampagneansvarlig på Amager Fælled, i stedet for Gustav. Tak til
Gustav og tak til Martin!
Bitten har sidste chef-gang på DMS om lidt, så også mange tak til hende for den store indsats! Der
mangler nu en medchef, så interesserede er velkomne – snak med Martin Sinding.

10. Orienteringer og sommerhype
1. Rengøring i fabrikken
Vi er mellem rengøringsordninger i øjeblikket, så alle skal være ekstra gode til at rydde op
efter sig selv. Beeken opsummerede på en meget venlig måde, hvordan man er det gode
barn i klassen. Punkt tre var frygt. Punkt et-eller-andet var, at det er god stil at minde
hinanden om at få gjort taget opvasken/skraldespanden, for vi er gode til at sige JA og gå
med hvis andre tager initiativ. Hvis der mangler grej til fx at vaske gulv, man må gerne købe
grej og fikse det. Opvaskemaskinen bliver snart fikset 100%. Der var generel jubel.
Der er oprydningsdag 5. juni, hvor krigslivehold og alle andre kommer og giver den gas!

2. Dokumenter på hjemmeside og billedbank
Paul orienterede om, at alle fabrikkens vigtige dokumenter, fra beslutningspapirer til
teltguide, ligger på rollespilsfabrikken.dk under dokumenter. Kontakt ham hvis der er
noget du synes mangler. Der er desuden en proces i gang med at indsamle og lave en
bedre løsning for fabrikkens billedmateriale.
3.
-

Fede ting der sker om lidt og i løbet af sommeren – ALL HYPE!
Det nye åben onsdag virker for fedt!
Johan har fået en fondsansøgning på 26.000 kr. til at få folk til krigslive!
Troels planlægger banderollespil i Jylland!
Jesper annoncerede at der kommer kampagne og scenarie i Røvertinges verden næste år!
Sofie og Jeppe mangler folk til Copenhell, kontakt dem hvis du vil med som frivillig!
Astrid mfl. laver sommerlejr i år og de er i gang med scenarieskriveri og har det nice! Der
bliver bl.a. købt nye bænke!
Vi er en god bunke der tager til Mythodea!
Der er Drakwalds skatte lige om lidt!
Den sociale tur til Ungdomsøen bliver sandsynligvis lørdag 9. juli!
Om lidt er der nogen der tager i biffen og ser Dr. Strange!

OG! Efter ekstrem spænding og trommehvirvler blev det afsløret, at den karakter Fabrikken ville
være fra Ringenes herre er: GIMLI!!!!!!!!!!! JAAAAAA!!!!!

