
Bestyrelsen for Ravnsholt/Reopos er

Isabella Toksværd Kaaber, (formand), født 1984

Forbereder sig i øjeblikket på at begynde sin uddannelse som kosmetiker på TeSe i Ishøj
Medlem af foreningen siden august 2003 og blev valgt ind i bestyrelsen i februar 2006. Hun blev valgt som formand i januar 2007.

Har spillet rollespil og levende rollespil siden 2000. Hun har arrangeret de to Haeven-scenarier på Landstedet og Praedia-kampagnen i
Næstved. Lige nu forbereder hun det næste Haeven og brygger også på nogle andre ideer.

Paw Petersen, (kasserer), født 1983

Informationer om Paw følger snarrest muligt.

Dan Thrane Hansen (næstformand), født 1979
Har studeret datalogi og kommunikation ved Roskilde Universitetscenter (RUC), og arbejder idag som støttepædagog.
Medlem af foreningen siden stiftelsen, valgt til PR-ansvarlig i august 2001, næstformand i januar 2004 og formand i november 2005. I januar
2007 trak han sig igen tilbage til næstformandsposten.

Har spillet rollespil siden 1997 og levende rollespil siden 1998. Han har været involveret i stort set alle foreningens arrangementer i de sidste
mange år. Lige nu er han praktisk ansvarlig for Guldhænder og medansvarlig for lageret. Desuden er han med til at planlægge to kommende
scenarier.

Image: Foto af Erik

Erik Ingersen, (sekretær), født 1984

Bor i Hillerød (men er oprindeligt fra Stenlille i nærheden af Holbæk) og er lige blevet færdigudlært datafagteknikker.
Medlem af R/R siden august 2002, men har deltaget i foreningens arrangementer siden sit første live i 2001. Blev valgt ind i LL-udvalget på
generalforsamling i Januar 2003 og var med da kampagnen blev udviklet til Guldhænder. Han har også været webmaster, korrekturlæser og
kommunikationsrådgiver for de to første Haeven-scenarier, og har siddet i bestyrelsen som sekretær siden februar 2006.
Har spillet rollespil siden 1992, liverollespil siden 2001 og er begyndt at spille teater i 2003.

Martin Alring, født 1993

Oplysninger følger snarrest muligt<.br>

Desuden er der 2 suppleanter, som deltager i de fleste bestyrelsesmøder.

Michael Smidt Jensen, født 1977

Medlem af foreningen siden januar 2006 og valgt som suppleant i februar 2006 og trådte ind i bestyrelsen i november samme år.

Mikkel Lund, født 1988

Oplysninger følger snarrest muligt<.br>


