
Referat af generalforsamlingfor Ranvsholt/Reopos, 21. januar 2007
Til stede: Erik Ingersen, Michael Jensen, Stine Svensmark, Eli Svensmark, Thormod Svensmark, Isabella Johansen, Dan Thrane, Paw Petersen, Martin Alring, Pierre Husted,
Majbritt Sigvardsen, Freja Husted Sigvardsen, Monica Nielsen, Marit Hervik, Kim Larsen, Jan Peippo, Mikkel Lund og Linnea
14 stemmeberettigede medlemmer i alt

1) Valg af ordstyrer og referent

• Dan blev valgt som ordstyrer
• Erik blev valgt som referent

2) Godkendelse af dagsorden

• Dagsordenen er godkendt uden bemærkninger

3) Formandsberetning

• Link til formandsberetningen kommer snart

4) Regnskabet fremlægges

• Efter kassererskiftet, har der været rod med bilagene. Ikke alle bilag er nåået til Danmark endnu. Det har efterladt nogle store huller i regnskabet, men de fleste og
største fik vi afklaret under generalforsamlingen.

• Der mangler ca 1400 fra kasssen. Generalforsamlingen går ud fra at det stammer fra tyveriet tidligere på året, og det manglende beløb noreres som tab.
• Paw får lavet en ordentlig version af regnskabet, så snart det er muligt, og offentliggører det.
• Paw vil gerne have at folk kommer forbi med kvitteringer og lignende hurtigst muligt. Han kommer sjældent til TT, men bor lige i nærheden. Han opfordres til at skrive

en vejledning til hvordan han vil have tingene.

5) Debat

Debatten var svær at referere. Her er samlet de fleste argumenter i den rækkefølge de blev sagt. Meget småsnak, detaljer og gentagelser er fjernet. Der var altså langt flere med
i selve debatten end det fremgår her.

R/R's fremtid
Erik: Dette håber vi vil være et fast punkt på dagsordenen fremover. I Stedet for at det står i formandsberetningen eller er noget den nye bestyrelse finder på, så skal det
være mere op til medlemmerne at definere den samlede fremtid.

R/R's fremtid: Kampagner
Stine: Udefra ser det ud som om Guldhænder ikke harmonerer som før i tiden med LL. Der er færre spillere. Da revideringen blev lavet, blev der sat nogle retningslinjer
for det nye arrangement. Det bør arrangørerne sætte sig ud over.
Erik: Det sker allerede, og har en del af skylden for de faldende antal deltagere. Vi favner ikke så bredt som tidligere. Det gør at ikke lige så mange kan lide det, men at
dem der bliver forhåbentligt bedre kan.
Pierre: Arrangørgrupperne bør følge deres version og gøre hvad de godt kan lide. Hvis der så er behov for andet, bør bestyrelsen gå ind og forsøge at finde en
arrangørgruppe der gider lave dét. Eksempelvist en krigslive-agtig kampagne hver anden måned.
Dan: Vores indtryk er at folket gerne vil have en kuniorkampagne eller noget i stil med old school Harreskoven/vestskoven. Men vi kender ingen der gider lave det.
Stine: Vi er måske blevet store nok til at have to kampagner, så de er delt op i junior/senior eller stemning/tæske.
Erik: Det tror jeg vil gavne Guldhænder, hvis der er et alternativ med et andet fokus, så de deltagere vælger hvad der passer til dem.
Folket: Bestyrelsen skal arbejde på at finde folk til en mere junior- og/eller krigsorienteret kampagne.

R/R's fremtid: Reenactment
Dan: middelalder var fedt at prøve. De medlemmer der var med til markedet var generelt tilfredse med arrangementet og den noget anderledes stil.
Jan: Jeg vil gerne hive folk med rundt til de markeder jeg alligevel tager med til og formidle kontakt. Københavns Middelaldermarked er en mulighed. Udstyr til
middelalderformidling kan også sagtens bruges til at højne standarden for liverollespil.
Folket: Hvis der er medlemmer der vil, skal vi bare klø på med at tage til markeder og andre arrangementer.

R/R's fremtid: Passive medlemmer
Dan: Vi har en stor brugerskare, der ikke ved hvad de er medlem af. De kommer til et enkelt arrangement, eksempelvist Guldhænder, og ved ikke hvad der ellers rør
sig. Dem skal i have fat i.
Pierre: Hvad med at lave et computerværelse til GC, hvor det er muligt at spille netværksspil?
Dan: Vejen frem kan være mere liv til TT. Hvad med en Nintendo Wii?
Isabella: TT arbejder sig nærmere og nærmere den oprindelige vision med nogle kurser og lignende. De gange vi har haft en konsol til TT har det fjernet fokus fra
samværet og endt med at hele cafeen sidder og ser på de to der spiller.
Michael: Jeg begynder at vise film til TT.
Dan Der er mulighed for at tilslutte controllere til en wii der kræver at man bevæger sig og danser rundt. Det kunne godt skabe mere aktivitet.
Folket: En wii til TT er en god ide.
Eli: Vi skal også snart have de medlemskort op og køre.

R/R's fremtid: Fællesture
Stine: Vi skal have flere fællesture. De skaber identitet og gør at forskellige grupper af medlemmer mødes.
Kim: Så skal vi have en mindre millitær struktur end vi har haft. Rollespil har ændret sig siden vi begyndte, og folk gider ikke have vagt-tjans i flere timer.
Erik: Strukturen fra Ribe og Haeven var god. Der havde vi mulighed for at tage af sted sammen og samtidigt være individuelle under spil.
Folket: Foreningsture er en fed ting. Dem vil vi gerne have flere af.

Arrangørfordele
Erik: Gennem det sidste år har jeg talt med folk der mener at arrangører bør belønnes på en eller anden måde for deres arbejde. Eksempelist med kontingentnedsættelse
eller en fest kun for arrangører. Det kan være dræbende for initiativet at der ikke er nogen officiel anerkendelse af ens arbejde. Derfor mener jeg at vi skal have en debat
om hvad foreningens standpunkt skal være.
Stine: Vi har haft debatten før, men det er godt den kommer frem igen. Det stammer fra tilbage ved foreningens start, ved det allerførste arrangement. Der betalte
arrangørerne ikke for at deltage, for det var jo dem der lavede alt arbejdet. Så var der nogle medhjælpere der fik rabat for at hjælpe til, og så eskalerede det. Der blev
holdt bestyrelsesmøde under forberedelserne, hvor alle arrangører lagde penge på bordet for at undgå det pjat. Siden da er der blevet lettet en smule for det, så
arrangører ikke behøves betale for deres eget arrangement.
Erik: Jeg syntes det er et privilegie at få lov til at arrangere under R/R. For 200 kroner om året, får jeg lov til at lege med min hobby – at arrangere liverollespil. Jeg får
mulighed for at benytte mig af foreningens kapital, kompetencer og materialer. Hvis vi begynder at give kontingentnedsættelse eller -fritagelse, sætter man penge på
kultur, og det bliver noget rod. For er alles arrangementer så lige meget hver?



Pierre: Det er noget rod hvis arrangørerne ikke er medlemmer. Når man arrangerer præger man fællesskabet og foreningen, og så skal man også være en del af det.
Hvis nogle ikke skal betale kontingent, så bliver det noget værre rod. Det er besværligt nok med at bestyrelsen ikke behøver.
Kim: Hvis man begynder at give arrangørfordele, skaber det elitære nøkker, og det er ikke fedt.
Paw: Det har før virket godt med budgetterede middage efter et arrangement. Efter events tager man på McD, efter byliv spiste vi en god middag. Afterpartyer er en god
måde at lave noget for alle og der kan man få sin anerkendelse som arrangør.
Erik: Ved ikke at efterkomme det behov som der er hos nogle, får vi sikkert ikke lige så mange aktive medlemmer, men forhåbentligt heller ikke lige så mange
problemer. Vi skal bare være opmærksomme på konsekvensen af vores valg.
Folket: Skriv ind i kravene til arrangementer (og arrangør-håndbogen) at det er helt okay at sætte penge af til en god middag efter scenariet og at efterfester en er gof
afrunding på et arrangement. Men arrangører skal stadig være medlemmer af foreningen og betale kontingent.

6) Vedtægtsænrdringer

• Bestyrelsens forslag til nye vedtægter blev vedtaget. Der blev givet tillladelse til en ekstra korrektur inden de bliver lagt op på hjemmesiden.
• Der blev spurgt til hvorfor der ikke stod liverollespil i $2 stk 1. Erik forklarede at det var fordi man havde valgt at skrive ”alle slags rollespil” fordi det lød for

omstændigt at skrive noget i retning af ”traditionelt rollespil, levende rollespil...”.

7) Valg til bestyrelsen

• Til den 2-årige voksenpost stillede følgende op: Isabella, Paw og Michael. Paw vandt valget med 13, Isabella fik 1.
• Til arrangementsrepræsentantsposten stillede følgende op: Michael og Erik. Erik blev valgt med 14 stemmer.
• Til Seniorposten stillede følgende op: Isabella og Michael. Isabella vandt med 12 stemmer, Michael fik 1, 1 stemte blank.
• Til Joniorrepræsentantsposten stillede Martin Alring op. Han blev valgt med 14 stemmer.
• Til suppleantposterne stillede Michael og Mikkel op. Ingen havde modkandidater eller indsigelser, og de blev begge valgt ind.
• Bestyrelsesmedlemmerne blev valgt ind på følgende pladser:

◦ Formand: Isabella
◦ Næstformand: Dan
◦ Kasserer: Paw
◦ Sekretær: Erik
◦ Menigt medlem: Martin

8) Valg af revisorer

• Mikkel og Søren stillede begge op. Ingen havde modkandidater eller indsigelser, og de blev begge valgt.

9) Valg af delegerede til LLR's generalforsamling

• Jan og Monica blev valgt. Monica sagde at det kun var måske hun kunne deltage. Bestyrelsen fik lov til at prøve at finde flere.

10) Eventuelt

• Folket ville gerne have en Druknet Hest igen
• Vi skal have en event-ansvarlig. Michael vil gerne påtage sig opgaven, om ikke andet, så til bestyrelsen har fundet en anden.

Generalforsamlingen er ved at slutte, og der er kun de afsluttende mad-relaterede kommentarer tilbage:

• Budding
• Tærte uden fisk er godt
• Rumle rumler
• Alle hil Broder Tuck


