
Bestyrelsen for Ravnsholt/Reopos er:

Jonathan Pichard, (formand) født 1989

Læser til skolelærer.

Medlem af foreningen siden 2012. Valgt til bestyrelsen første gang i 2014.

Er plotansvarlig på Den nye Verden kampagnen. Har arrangeret sommerferieaktiviteter.

Pierre Husted Sigvardsen, (næstformand) født 1972

IT-konsulent hos Scanpix. Freelance web-udvikler i sit eget lille konsulent-firma.

Valgt som kasserer ved den stiftende generalforsamling. Har siden været formand, næstformand, kasserer og sekretær og sågar været
helt ude af bestyrelsen et par år.

Har spillet rollespil siden 1990, og liverollespil siden 2000.

Været medarrangør på et antal af foreningens scenarier, en kampagne, sommer-ture, events og andre arrangementer.

Astrid "Hedvig" Loft Hansen, (kasserer) født 1987

Fysioterapeutstuderende på UCSJ.
Medlem af foreningen siden 2013. Valgt som kasserer i 2013.

Har spillet bord- og liverollespil siden 2008. Har hele livet haft teater tæt inde på kroppen.

Har været medarrangør til et antal Gorr Con og hjulpet med andre ting i foreningen.

Kim Larsen, (sekretær) født 1984

Uddannet Datafagtekniker. Arbejder som Administrator hos e-supplies.

Med til at grundlægge foreningen som menigt medlem. Har siden været formand, menigt medlem og sekretær i bestyrelsen.

Har spillet rollespil siden 1996, og liverollespil siden 1997.

Har været medarrangør til et antal Gorr Con, været medarrangør til et antal scenarier, arrangeret kampagne, stået for udstyrsdage og
hjulpet med mange andre ting i foreningen.

Anders Torp, (menigt bestyrelsesmedlem, junior-repræsentant) født 1999

Går stadig i folkeskole.
Medlem af foreningen siden 2012. Valgt som menigt bestyrelsesmedlem i 2014.

Er medhjælper til Den nye Verden kampagnen.

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

Vibeke Skjelmose, født 1991

Læser arkæologi på Københavns Universitet.

Medlem af foreningen siden 2009. Tidligere valgt til bestyrelsen, og fra 2013 valgt som suppleant.

Har været plotansvarlig på Den nye Verden kampagnen. Har arrangeret sommerferieaktiviteter.

Andreas "Esso" Jensen, født 1984

Studerer Psykologi og Performance-design på RUC. Skriver afsluttende projekt om liverollespil.

Indmeldt i foreningen i 2011. Valgt som formand første gang i 2011.
Formand for Regionsråd Sjælland og Øerne under Bifrost.

Har spillet rollespil siden 1995, og liverollespil siden 1998.


