Generalforsamlingen Midtsjællands Rollespilsforening d. 19-02-2022
1. Valg af dirigent.
Mette Smilsen er valgt som dirigent.
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
Formandens beretning: Se bilag 1
- Formandens beretning er godkendt.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Bilag for årsregnskab skal godkendes.
- Årsregnskab godkendes af generalforsamlingen.
4. Fastsættelse af kontingent.
Kontingent er stadig på 250 kr. for 12 måneders medlemskab.
- Kontingentet er fastsat til 250 af generalforsamlingen.
5. Orientering af årets budget og godkendelse herfra.
Budgettet for 2022 skal godkendes.
- Budgettet for 2022 er godkendt af generalforsamlingen.
6. Behandling af forslag.
Ingen forslag at behandle.

7. Valg af:
a. Bestyrelse
Bestyrelsen er før generalforsamlingen bestående af:
Dennis Hansen. – Valgt i 2020 som 2-årig bestyrelsespost
Kim Vestergaard. – Valgt i 2020 som 2-årig bestyrelsespost
Sarah Langhoff Bauer. – Valgt i 2020 som 2-årig bestyrelsespost
Louise Grothe Petersen. – Valgt i 2020 som 2-årig bestyrelsespost
Mathias Gjerlufsen. – Valgt i 2021 som 2-årig bestyrelsespost.
Jonas Ankjær. – Valgt i 2021 som 2-årig bestyrelsespost.
Valdemar McDonald. – Valgt i 2021 som 2-årig bestyrelsespost.
Suppleanter:
Emil da Silva Buxbom – Valgt i 2021 som 1-årig suppleant post.
Jens Henrik Haüser Kølle – Valgt i 2021 som 1-årig suppleant post.

Bestyrelsesmedlemmer på valg i 2022 for 2 år (4 poster):
Dennis Hansen (Formand). – Stiller op til genvalg
Kim Vestergaard (Kasserer). – Stiller op til genvalg.
Sarah Bauer. – Stiller ikke op til genvalgLouise Petersen. – Stiller ikke op til genvalg.
Bestyrelsesmedlemmer trådt ned før tid og derfor på valg i 2022 for 1 år (3 poster):
Mathias Gjerlufsen. – Træder ned før tid.
Jonas Ankjær. – Træder ned før tid.
Valdemar McDonald. – Træder ned før tid.
Suppleanter på valg i 2022 for 1 år (2 poster):
Emil da Silva Buxbom. – Stiller ikke op til genvalg.
Jens Henrik Haüser Kølle. – Stiller ikke op til genvalg.

På valg og genvalg af 4 pladser af 2-årige bestyrelsesposter og 3 pladser af 1-årige bestyrelsesposter.
Dennis Hansen – Valgt ind på generalforsamlingen.
Kim Vestergaard – Valgt ind på generalforsamlingen.
Kari Røkke – Valgt ind på generalforsamlingen.
Stine Jans – Valgt ind på generalforsamlingen.
Mette Smilsen – Valgt ind på generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv næstkommende bestyrelsesmøde og beslutter derved selv fordelingen af
2-årige og 1-årige poster.

b. Suppleanter
-

På valg af 2 suppleant poster for en 1-årig periode.

Martin Hagedorn Røkke – Valgt ind på generalforsamlingen.
Bestyrelsen er herefter bestående af:
-

Dennis Hansen
Kim Vestergaard.
Kari Røkke.
Mette Smilsen.
Og Martin Hagedorn Røkke som suppleant.

c. Revisor.
Desiree Månsson (Stiller op til genvalg) – Valgt ind af generalforsamlingen.
8. Eventuelt.
Intet at tilføje under eventuelt.

Referat underskrevet af dirigent: Mette Smilsen
Underskrift
Dato: 19-02-2022

Bilag 1: Formandens beretning - Året 2021.
I bund og grund går det godt for foreningen.
Vi har et tilfredsstillende antal deltagere hver spilgang på trods af epidemien der hærger derude.
Vi har en fin økonomi.
Vi har en god lokation.
Vi har et stabilt fundament.
Vi har lidt udfordringer med det elektroniske medlemssystem men er ved godt mod omkring det og er ofte i
dialog med Bifrost omkring det.
Men der hvor vi halter er arbejdskraften til at drive foreningen videre.
Som flere af jer nok ved, så var jeg ude for en ulykke i foråret 2020 hvor jeg fik hjernerystelse. Jeg har det godt
og arbejder på fuld tid men jeg har stadig et nedsat energiniveau. Det betyder at jeg simpelthen ikke har
energien til at fortsætte på samme niveau med det arbejde som jeg ligger i foreningen.
Jeg lægger et stort administrativt arbejde i foreningen og har brug for hjælp til disse opgaver hvis jeg skal
fortsætte i foreningen.
Kim Vestergaard (ham der spiller døden på kirkegården) er vores kasserer og praktiske mand. Han var med til
at starte foreningen i tidernes morgen. Kim er efterhånden også begyndt at blive lidt træt efter så mange år
som frivillig da opgaverne ikke er blevet mindre og tager meget af vores fritid.
Kim har også brug for at blive aflastet hvis han skal fortsætte.
Og hvilke opgaver er det så at vi har brug for hjælp til og hvordan kører foreningen?
Vi i MRF har valgt at dele os op i en administrativ bestyrelse og spilansvarlig arrangør gruppe.
Vores arrangør gruppe fungerer rigtigt godt og består lige nu af en god stabil og samarbejdende gruppe.
Det er bestyrelsen som kræver flere hænder.
Jeg vil her prøve at forklare hvad forskellen er og hvordan vi er opdelt.
Arrangørgruppen:
Arrangør gruppen er bestående af en gruppe betroede medlemmer der påtager sig et stort ansvar, som
bestyrelsen har været med til at sammensætte.
Arrangørgruppen påtager sig det ansvar at få vores spil til at køre.
Man behøves ikke at være i bestyrelsen for at være arrangør. Vi anbefaler faktisk at man ikke er begge dele.
Man skal være medlem af foreningen og give samtykke til indhentning af børneattest for at være arrangør.
For at blive arrangør skal man først være hjælper og prøve om samarbejdet fungerer mellem de eksisterende
arrangører.
Et vigtigt krav for at være arrangør er at man skal kunne være aktiv ved at deltage i møderne og møde fysisk op
til næsten alle af vores spilgange.

Arrangør - Før og imellem spilgangende:
Arrangørerne har hver måned 2 til 3 online møder hvor de har et opfølgende møde fra spilgangen sammen
med bestyrelsen og derudover planlægger plot.
Arrangør - Ude til spillet:
Ude til spillet hjælpes arrangører og bestyrelse ad med indskrivning.
Herefter skal arrangørende drive spillet og styre plottet under spillet.
Arrangørerne skal også klargøre plot ude i skoven hvis nødvendigt.
Oprydning efter spil er arrangører og bestyrelse også fælles om.
Bestyrelse:
Bestyrelsen er bestående af medlemmer som er valgt af foreningens medlemmer til at drive foreningen.
Det er bestyrelsen der har det overordnet ansvar for foreningen.
Hvad laver man som bestyrelsesmedlem?
Bestyrelse før og imellem spilgangene:
-

Møder:
Den kommende uge efter hver spilgang holdes der et opfølgende onlinemøde mellem bestyrelse og
arrangører. Her gennemgår lige hvordan spillet er gået, om der er opstået nogle situationer som vi skal
drøfte og om der er noget vi skal have forberedt eller gjort anderledes til næste gang.
Udover det så kommunikere vi sammen via tekst eller opkald da vi ellers ikke har faste møder udover
opfølgningen.
Det ville være at foretrække at man som bestyrelse også har mulighed for at mødes fysisk mellem
spilgangene.

-

Økonomi:
Vi har et Excel ark hvor vi noterer alle udgifter og indkomst. Vi holder styr med kontoen i banken
stemmer overens med vores regnskab. Vores kassebeholdning er på max 500 kr. i kontanter og her skal
overskud efter en spilgang sættes i banken. Da mobilepay er for dyrt vælger vi privat at tage imod
pengene som vi så også skal overføre til banken.
Der skal også indkøbes løbene med ting til kro og plot mm.
En gang om året skal vi gennemgå regnskabet sammen med vores revisor.
Indtil videre har Kim og jeg lavet dette sammen så der altid er 2 øjne på vores regnskab.

-

Medier:
Vi har en Facebook side/gruppe, en hjemmeside og en discord server som skal holdes opdateret.
Herudover har vi mails som skal besvares.

-

Skolen:
Vi skal opretholde kommunikation til skolen for at spille derude. Vi skal booke alle vores spilgange
sammen med skolen. Hvis vi skal bruge klublokalerne, skal de bookes sammen med skolen og
idrætsforeningen.

-

Kommunen:
Der skal sørges for at vi overholder alle regler for at drive en forening. Der skal ansøges om tilskud for
vores medlemmer gennem kommunen. Der skal også afleveres forenings dokumenter så som
regnskab, generalforsamling, vedtægter og skrives under på indhentning af børneattest.

-

Fællesrådet:
Vi sidder i fællesråd sammen med Bringstrup/Sigersted lokalråd, skolen, forsamlingshuset,
idrætsforeningen og menighedsrådet. Der afholdes et fysisk møde på skolen ca. hver tredje måned.
Vi har et årligt halloweenarrangement som vi skal stå for hvert år sammen med resten af fællesrådet.

-

Reklame, sponsorater, puljer og fonde:
Det kunne være fedt at få ekstra hænder til at undersøge markedet for sponsorater og puljer som man
kan ansøge. Samt det mangler vi også overskuddet til at reklamere mere for foreningen. Det kunne
være i skoleblade eller flyers rundt på lokale biblioteker eller arrangementer som vil tiltrække flere
medlemmer. (Vi har masser af flyers liggende).
Alt dette er blevet nedprioriteret da alt energien er blevet brugt på at drive foreningen i nuværende
stand.

-

Bifrost og online medlemssystem:
Kontakt og samarbejde med Bifrost. Holde hank med medlemssystemet som Bifrost har sat til
rådighed. Sørge for at vores forening lever op til de retningslinjer som Bifrost udstikker.

-

Praktiske ting, kælder:
Da vi ikke må bygge i skoven, har vi ikke så mange praktiske ting der skal bygges og vedligeholdes ude i
skoven.
Men vi har et lille kælderrum til alle vores ting. Dette rum skal holdes i orden. Alt vores udstyr skal
vedligeholdes. Og der skal i et hele taget sørges for at det hele spiller så vores arrangører nemt kan
plukke de ting de skal bruge og nemt sætte det på plads igen.

-

Regler og kort:
Regler er ikke for alle. Derfor har vi nedsat en gruppe af personer med interesse for regler til at nørde
dette. Men der er nogle praktiske ting ved det. Der skal printes, klippes og lamineres vores evne kort og
ressourcer. Der skal sørges for at de kort vi mangler, bliver genopfyldt i kassen med kort.
Reglerne skal løbende opdateres. Baggrundshistorier skal vurderes. Andre racer skal vurderes, skrives
ind og der skal skabes nye kort hertil. Derfor er det heller ikke alle som bare får godkendt en anden
race. Det kræver faktisk en del arbejde.

Hvad forventes der at man skulle kunne for at sidde med i bestyrelsen?
-

At man er aktiv ved at deltage i møder og svarer på beskeder regelmæssigt.
At man kan finde ud af at arbejde ved en computer da største delen af det administrative arbejde
foregår bag en computer.

Når det så er sagt så er man altid velkommen til at komme og hjælpe til på vores spilgange uden at påtage sig
det store ansvar. Vi har både en masse ting som skal bæres frem. Kroen skal sættes op. Vi mangler virkelig
hjælp i sminken. Der skal også ryddes op og gøres rent efter spil. Det er hårdt for vores arrangører både at
skulle arrangere spillet, bliver kastet rundt som npc’ere en hel dag hvorefter der skal ryddes op og gøres rent.
Så hvis man gerne vil gøre en kæmpe forskel ved bare at bruge en halv time på at hjælpe, så vil vi også sætte
stor pris på dette.
For at tage et godt eksempel så bliver vores ingame kro også drevet af frivillige hjælpere som hverken er
arrangør eller bestyrelse.
Jeg håber at i vil høre mit opråb og overveje om ikke i kunne tænke jer at ligge noget energi i foreningen så vi
fortsat kan se den blomstre.

Dennis Hansen
Formand – Midtsjællands Rollespilsforening.

