
Referat Ripens generalforsamling 
19.1.2019 

Tilstede: Louise Helth, Max Hausted, Jonas Thiim, Steffen Debel, Malene Helth, Stefan Carlsen, Anders 

Vaaben, Morten Vorgod, Ann Kirstine Jørgensen, Thomas Hansen, Rasmus Nørby Dalager, Rasmus 

Langschwager, Cecilie Breum. 

12 med stemmeret, én uden (Rasmus Nørby). Senere indmeldt: 13 med stemmeret.   

1. Stefan Carlsen valgt som dirigent 

2. Cecilie Breum som referent 

3. Årsberetning:  

 

Bestyrelsens beretning: 

Opstart 2018: 

Året skydes i gang med et scenarie allerede d. 12. januar 2018, hvor vampyrerne mødes i 

Chicago for anden gang. Den tidlige sæsonstart giver en følelse af liv, og det er dejligt. 

Generalforsamlingen afholdes i februar, for første gang i Hytten ved Tange skov. Bagefter 

var der inviteret til medlemsfest, med mad, spil og hygge. Også det var en dejlig aften.  

 

Nights-of-Chicago:  

Som før nævnt, kom vampyrerne igen til Chicago d. 12. januar. Scenariet blev afviklet på 

Fourfeldtskolen i Esbjerg, med søde og forventningsfulde spillere, og skønne og engagerede 

arrangører. 

Der var igen besøg af flere udenlandske spillere, som nød godt af det internationale format, 
i og med at scenariet vedbliver at være på engelsk. 
Et dejligt samarbejde, som fortsætter ind i 2019. 
 

Ramvalt/SS: 

Vi måtte i 2018 sige farvel til den mystiske ø Ramvalt, og skæbnerne som levede derpå. Det 

var en fælles beslutning imellem arrangører og bestyrelsen, at kampagnen skulle ende med 

sommerscenariet ”Mit vemodige hjemland”. 

Det har været en satsning at køre denne unikke kampagne, som vil betyde rigtig meget for 

Ripen i fremtiden. Kampagnen har sat nye standarder indenfor arrangørarbejde, spil-kvalitet 

og format.  

Vi i bestyrelsen vil igen rette en kæmpe tak imod arrangørerne. Det kan ikke siges ofte nok 

hvor taknemmelige vi er og har været for jeres kæmpe indsats.  

 

Junior: 

Rosenlunden brager igennem måned efter måned, hvor trofaste juniorer dukker op i skoven 

for at bekæmpe deres fælles fjender og Korruptionen. 

Junior-området lider dog også af nedgang i spillere, noget som vi tager ofte op, og skal have 

med i strategien for 2019. 

Vi er mægtig glade for de gæve gutter som knokler for at holde kampagnen i live, og siger 

tak for jeres arbejde i 2018. Vi glæder os til masser af junior-live sammen med jer i 2019.    

 

FORUM: 

I 2018 er Ripen med for anden gang på Forum, der er den nationale kongres for 

medlemsforeningerne i Bifrost. Ripen er implicit med i planlægningsfasen, grundet et 

medlem i arrangørgruppen, og udlåner affekter til arrangementet. Bestyrelsen er 



repræsenteret ved ”forenings-tivoliet” om søndagen, hvor alle deltagerne får indblik i de 

fleste af de tilstedeværende foreninger.  

Ripen giver i 2018 alle medlemmer indgangsbilletten til FORUM’18, for at give en god chance 

for at netværke og få et indblik i det øvrige rollespils-Danmark.    

 

En sag bliver afsluttet: 

For mange år siden var Ripen ude for det beklagelige at måtte ligge sag an mod en tidligere 

kassér. Det drejede sig om et meget stort beløb der var blevet frarøvet foreningen over en 

periode, og i sagen er der sidenhen blevet lavet flere aftaler for tilbagebetaling. 

2018 blev imidlertid året hvor denne sag blev afsluttet, og tilgodehavende indbetalt og 

afregnet. Det har været over 15 år undervejs.   

 

Fantasy-Festivallen: 

Det er 3. gang at Ripen huserer på Hovedbiblioteket, dette år i endnu større tal end før. 30 

Ripen repræsentanter er fordelt på Messen, i Kælderen hvor ”Bøgernes Herre” atter spreder 

gru og rædsel, og som aktører rundt om på festivalen. 

Ripen er i år med-arrangør på event-delene, og har meget indflydelse på disses udvikling. Da 

et Ripen-medlem er i praktik på festivalen, bliver Ripen igen og igen hevet ind som løsning, 

da der opstår problemer i den sidste del af processen. 

Der var 3500-4000 gæster på FF18, mange i dén målgruppe som Ripen ønsker at række ud 

efter. Ripen skal igen i 2019 være med i hovedfeltet, hvor der tematiseres mere omkring 

Game of Thrones-genren. 

Ripen fik kæmpe ros af arrangørerne, som glæder sig til det fremtidige samarbejde i 2019. 

 

Hytten: 

Den største forandring omkring hytten i 2018, er at den er blevet malet. Det var et kæmpe 

arbejde, tusind tak til dem som kom og gav en hånd med. Den trængte også meget til det, 

og vi tænker at der ikke skal vente 16 år før den bliver malet igen. 

De øvrige planer vi havde med hytten i 2018 kom vi ikke meget i gang med, men disse er 

med i strategien for 2019. 

 

West End High: 

Som noget nyt prøvede vi i år kræfter med et socio-realistisk scenarie, nærmere betegnet 

det ungdomsfilms- og 50’er inspirerede scenarie ”West End High – et greasy scenarie”. Lavt 

på evner, men højt på følelser, stemning, diner-mad og jukeboks-musik.  

Det var ifølge evalueringen et rigtig godt scenarie, med fokus på den gode oplevelse, men i 

en mere eller mindre sørgelig teenagers krop. 

Det var en meget spændende proces, og vi glæder os til evt. at byde på mere af dén slags i 

fremtiden. 

 

Bifrost: 

Også i 2018 tog 4 medlemmer afsted til generalforsamlingen, der i år var på Fyn. Det var en 

rigtig god weekend, med masser af ny og brugbar viden, hyggeligt samvær og networking.  

 

Den sydvestjyske repræsentant er igen et medlem fra Ripen, og vi er glade for 

repræsentationen. Der ligges et stort arbejde i de poster han besidder, og vi er taknemmelige 

for hans stemme de steder hvor vi måske normalt ikke ville komme eller blive hørt. 



Til Generalforsamlingen blev Ripen spurgt om vi ville være ”værter” for noget mad og et 

oplæg først i januar 2019, samt være med i lokations-jagten til GF 2019, hvilket vi naturligvis 

sagde ja til. 

 

Event:  

2018 har også været brugt på at være synlig i lokalbilledet. Det er blevet til 2 planlagte 

arrangementer, Varde Ådag og halloween i det gamle Varde Sommerland. Derudover blev vi 

også hevet med til Ribe kulturnat i 11. time, da deres planlægning gik i vasken og akut 

manglede aktører. ”Ripen hjælper altid, dem kan vi regne med” var beskeden, og 4 mand 

stillede op til deres redning. Tusind tak for de som støttede op, og viste fanen og Ripens 

fleksibilitet. 

 

Konklusion: 

Der er i 2018 blevet arbejdet rigtig hårdt på alle fronter.  

Både for at bevare de gode oplevelser, på arrangør-fronten, den store genre-bredde, spiller-

tilfredsheden, frivillig-tilfredsheden, kommunikationen, markedsføringen, og meget mere. 

Der er sket en hel del, og mange gode projekter er blevet afviklet og afsluttet. Triste sager 

er blevet lukket ned, og nye idéer er blomstret op. 

 

Der sker meget i rollespilsmiljøet. Både nationalt og internationalt. Vores hobby bliver i 

stigende grad og oftere gjort til et forretnings- eller virksomhedscirkus, hvor det handler om 

kvantitet i deltagere, og størst muligt overskud eller salg. Det er en super ærgerlig tendens, 

som vi meget gerne vil tage afstand fra, og i stedet bruge kræfter på at rejse eksterne midler 

til at lave oplevelser for, end at lave større og dyrere scenarier for vore medlemmer og 

spillere i Ripen generelt. Også dette er noget der skal med i strategien for 2019. 

 

2018 har helt sikkert stået i frivillighedens tegn, såvel som den gode og unikke oplevelse. 

Vi vil fra bestyrelsen side meget gerne sige stor tak for alle de frivillige hænder der har hjulpet 

os igennem 2018, til alle de spillere der har bakket op om vores arrangementer, og de 

medlemmer som trofast følger foreningen og dens udvikling. 

 

Tak 
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Kommentarer og uddybninger til årsberetning:  

a.  

8 Ripen medlemmer meldte at de ville med på Forum, men kun 5 kom af sted.  

Bifrost repræsentantskab. Bifrost er begyndt at komme ud i landet, og kom derfor til Esbjerg. 

Malene og Louise tog afsted med et oplæg om Ripen, og fik rigtig god respons på det, incl et 

opslag på facebook dagen efter. De var overraskede over form på oplægget, passionen, og 

de mange initiativer. De synes det var fedt at vi slog et slag for det simple – det der ikke 

behøver være i den helt store skala, hverken på setting eller pris. At man godt kan få en god 

oplevelsen uden at det skal være dyrt og indviklet.  

 

Spg fra Carlsen: er bestyrelsen imod blockboster-live?: nej.  

MV: Men måske tage afstand fra at det hele ska være dyrt og stort. Imod ”privatiseringen”. 

RL: dem der henvender sig til Ripen med arrangør-drømme har været folk med ideer der 

allerede matcher Ripen. 

Det skal handle om hobbyen, og ikke ”bare” om at det skal være stort og dyrt – den 

almindelige hobbyist skal også kunne komme med. Hvis det bliver en forretning, udhuler det 

vores frivillighed. 

RL: i forbindelse med NoC blev RL spurgt om Ripen ikke var en forening der skulle tjene penge 

på arrangementerne. Svarede nej – nul arrangementer.  

MV: kan ikke genkende at vi for 10 år siden heller ikke skulle tjene penge på det. 

AV: ved arrangeringerne er der sat penge af til evt reparationer og uforudsete udgifter, 

penge som ikke altid bliver brugt – derfor er der nogle gange er overskud. Det ses dog helst 

at arrangementerne går i nul. Hvis scenariegruppe laver flere arrangementer, så bliver 

pengene brugt der, ellers går de tilbage til Ripens kasse. 

 

4. Regnskabsgennemgang:  

indtægter fra bla. Salg af sodavand fra Requiem. Administration bla blækpatroner og lignende. 

Renovation dækker både maling, papirhåndklæder, tømning af septiktank mm. PR er flyers, banner 

mf. Scenarier generelt dækker papir, gas mf. Og indtægt her dækker bla. salg af øl. Indtægt i Bifrost 

medlemskab er fra en fejl ved overførsel af kontingent. Udgift ikke dækket af kommunen/bib ved 

FF18 er til de unge frivilliges guf mm. Byttedag er i virkeligheden ”Hyttedag”. 

V. NOC-arrangementerne er alle indtægter noteret i 2017, og alle udgifter i 2018. reelt var der 

overskud på ca. 5000 kr. Hobbit har betalt depositum for leje af stedet, dog endnu ikke nogen 

indtægter.  

spg MV: slåfejl i ramvalts sommerscenarie, navnet er forkert.  

Årsregnskab godkendt med 12/12 stemmer. Regnskabet er desuden blevet revisor revideret pr. dags 

dato.  

 

5. Indkomne forslag. 

a. Forslag v næstformand AV: forslaget er fra bestyrelsen. Det handler om forsikringer gennem 

medlemskab ved Bifrost. To slags forsikringer, én der dækker personer og én der dækker 

inventar. Men de dækker kun hvis vi ikke har gæster med til scenarier. Forslaget er at vi kan 

drage nytte af forsikringen hvis vi udfaser gæster ved scenarierne.    

A-medlemskabet er ligesom nu, og b er mere pro-forma, som man kan tilkøbe når man 

deltager i et scenarie. Det skal ikke være med tvang.  
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Opsummering: For og imod diskuteres efterfølgende. Bekymring om forskel på a og b 

medlemmer, både personligt og økonomisk, samt om man kun vil arrangere med 

medlemmer af Ripen som deltagere. Forsikring hos DUF igennem Bifrost er en stor del af 

ønsket om medlemmer som deltagere. Navnet på medlemstypen også til diskussion.  

 

i. Vi stemmer anonymt om vi skal fortsætte diskussionen, eller gå direkte videre til 

afstemning om forslaget.  

ja: 8/ nej: 4/ blank: 1. Vi fortsætter debatten og formuleringen. 

 

 

ii. [Rasmus Nørby melder sig ind og betaer kontingent, og har herfra stemmeret] 

 

Vi stemmer v håndsretning om vi skal diskutere pkt. 6 heri. Enstemmigt vedtaget. 

 

iii. Foreslåede navne:  

iv. A: Fordelsmedlem 

v. B: Beskyttet/Støtte/Passiv. 

 

vi. Stemmer anonymt om der skal være 1 eller to medlemskaber.  

vii. En: 1/ to: 10/ blank:  2. Resultatet er 2 medlemstyper 

 

viii. Stemmer anonymt om prisen på medlemskaberne. Arbejdsnavnet på 

medlemstyperne er a og b. forslaget er: A: 300 kr. B: 75 kr. 

ix. Ja: 12/nej: 0/blank: 1. Vi fastslog prisen som foreslået.  

 

x. Stemmer anonymt om navnet på medlemstyperne.  

xi. Forslag 1: Fordels- og beskyttet medlem.  

xii. Forslag 2: A og B medlem 

xiii. Forslag 3: Fordels- og B medlem  

xiv. Forslag 1: 10/ Forslag 2: 2/ Forslag 3: 1/ Blank: 0. Forslag 1 er vedtaget.  

 

xv. Stemmer anonymt om forslag til formulering af vedtægt under diskussion. 

xvi. Forslag 1: som foreslået, men med navne ændret til det netop vedtagne.  

xvii. Forslag 2: som foreslået, men med navnet ændret til det netop vedtagne og uden ”, 

samt mulighed for at arrangere i Ripen Liverollespil” i b-medlemskab.  

Forslag 1: 0/ Forslag 2: 11 / Blank: 2. Forslag 2 er vedtaget.  

 

xviii. Stemmer anonymt om hvorvidt forslaget her behandlet, incl. kontingent, træder i 

kraft pr. dags dato (ja) eller fra 2020 (nej). 

Ja: 13/Nej: 0/ Blankt: 0. Vedtægtsændring træder i kraft pr. dags dato. 

 

xix. Vedtægtsændring 1 er hermed trådt i kraft.  

 

xx. Stemmer anonymt om at alle nuværende medlemmer automatisk overgår fra 

hidtidige medlemstype til fordelsmedlem. 
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xxi. Ja: 12/ Nej: 1/ Blankt: 0. Alle nuværende medlemmer er hermed fordelsmedlemmer. 

 

 

b. Hul i vores paragraffer, som lige nu betyder at de unge mellem 15-18 ikke har juridiske 

rettigheder.  

 

Overvejelser om forældre der er medlemmer på vegne af deres børn, er fordelsmedlemmer.  

  

Diskussionen fortsætter med om hvordan børns medlemskab opretholdes, og hvordan 

formalia opretholdes. Der er advokater i DUF, der hjælper hvis bestyrelsen består af 

mindreårige. I vores vedtægter fremgår det at det er forældrene eller værger der hæfter for 

mindreårige.  

 

c. Stemmer om vedtægtsændring stk. 2. Anonymt. 

i.  

Ja: 12/Nej: 0/Blankt: 1.  

ii.  

 

6. ilagt i punkt 5. 

a.  

 

7. Mål og visioner for foreningen. 

a. Fortælling: 

Hytten: Fået tilbud fra håndværkere, loft, skodder, ny køkkeninventar.  

Søgte penge hos DUF. Fik tildelt 80.000 i 2018 til en container til opstilling efter aftale med 

energinet, 3 m fra hegnet efter aftale. Containeren er til borde/stole, pavilloner mm. 

Stoftelte til fantasy kampagner. Stor kasse til udstyr, samt fuldt kostume til 10 spillere, som 

kan lånes/lejes til spillere der vil prøve rollespillet. Bruge den frigivne plads i hytten til andre 

aktiviteter.  

 

Vil gerne sende arrangører afsted på kurser/arrangementer. Vil også gerne selv lave kurser, 

fx sminke, sy, bygge. Kort diskussion om hvorvidt menige medlemmer kan sendes på kurser 

også.   

 

Laves liste med foreningens inventar. 

 

Vil gerne fordoble foreningens medlemsantal. Forslag om at sende brev til medlemmer fra 

sidste år om de vil være medlemmer igen.  

 

b. 2020-projekt: Vi søger om at måtte bygge på legepladsen, med det officielle formål af samle 

børn og unge i området søger. Det skal godkendes, og på plads. I 2020 skal det munde ud i 

et kæmpe junior scenarie for alle Esbjergs 4. klasser. Ripen vil lægge 10%, regner med at det 

i alt ligger på 250.000-500.000. Vi vil investere i vores område. Finder inspiration i bla. 

Thy/Ulfborg og Lyng.  

Kort kommentar om at selv om området bliver fedt, skal alle scenarier i fremtiden ikke 

nødvendigvis foregå der.  
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Bygningerne skal laves så vidt muligt med og af (semi) professionelle – det er ikke Ripens 

medlemmer der skal bygge det.  Vi skal leve op til kommunale regler. Arbejdsgruppen er 

åben for menige medlemmer. Der er kontakt med Lindet skovdirstrikt, og andre eksterne 

samarbejdspartnere. Det burde gøre området mere attraktivt for alle. 

 

c. Krøniker fra Kaupa. Ny fantasykampagne hver anden måned -uden vinterpause. Forventer at 

starte i juni. Highfantasy. Regelsæt tæt på færdigt. Ikke planlagt stop. At det er hver anden 

måned er for at være mere attraktivt for dem der kommer langt fra. Umiddelbart uden 

aldersgrænse, evt 12-13 år. Arrangeret af Anders Vaaben, Jonas Thiim og Thomas Hansen. 

 

d. Junior: fortsætter i samme spor. Thomas fratræder muligvis junior. Junior trænger til et boost 

i deltagere. Der er mange i scenariegruppen. 

i.  

 

e. Opfordring til at flere melder sig på banen og bruger deres forening, til at afprøve koncepter 

eller det at arrangere. Der er masser af hjælp at hente i foreningen. Det er også en mulighed 

for at ses og spille sammen, og dyrke foreningslivet. Det kan både være live, brætspil, kurser, 

arrangementer. Forslag om begynder impro-live kursus, og ide om kom-og-snak-med-din-

arrangør for at forventningsafstemme, ide om Ripen-con fx i forbindelse med 

generalforsamlingen. 

 

8. Årets arrangementer 2019 

a.  

Generalforsamling 2019 

Knudepunkt af Bifrost, netværk og kommunikation 

NoC 

b. Junior/Rosenlunden 

Krøniker fra Kaupa 

Hobbit 

Forum, af bifrost august 

Fantasy Festival med Esbjerg bib 

c. Diverse events 

Julefest 2. weekend i dec. 

 

9. Valg af bestyrelse og suppleant 

a.  

Ved årets første møde forventningsafstemmes der for resten af året, med hensyn til antal 

møder, ansvarsopgaver, udflugter. Hidtil har der været møde ca. en gang månedligt. Alle har 

adgang til mail, og kommunikation foregår ellers over facebook. Møder er hovedsageligt 

fysiske så vidt det tillades i forhold til bestyrelsens bopæle. Der er en del frivilligt arbejde 

involveret – ikke af krav, men fordi man brænder for det. F.eks. er hytten bestyrelsens 

opgave. Det er alt i alt dog et stort arbejde når man samler de forskellige arbejdsopgaver.  

b.  

 

Alle afstemninger er anonyme. 
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c.  

genopstiller:  

Næstformand Anders Vaaben. Afstemning Ja: 12/Nej: 0/Blankt: 1. 

kasserer Malene Helth. Afstemning Ja: 13/Nej: 0 /Blankt: 0. 

Suppleant Max Hausted. Afstemning Ja: 12/Nej: 1 /Blankt: 0.  

 

Ekstra suppleant 

Morten Vorgod: Afstemning Ja: 12/Nej: 1/Blankt: 0. 

 

Det tages til referat, at Kasserer Malene Helth sidder ét år, og afstår posten i 2020, hvortil 

knyttes at også Forkvinde Louise Helth van Sprang aftræder i 2020 . Det understreges at der 

vil blive lavet en grundig overlevering, samt oplæring af eventuelle overtagere. 

 

10. Valg af revisor 

a.  

Stemmer om Mette Bjork Karup Frederiksen som revisor, incl. godkendelse af hendes 

revision af 2018 regnskabet. 

b.  

 

11. Eventuelt 

a. Respons fra kulturnat og Halloween i Varde sommerland.  

i.  

Varde var glade og imponerede, og vil meget gene have os igen næste år. Kun god 

feedback. 

Kulturnat var glade for at vi stillede op med kort varsel, og var gode til at tage teten 

og skabe stemning. Men vi vil gerne have mere varsel næste år hvor de også gerne 

vil have os næste år. 

b. Tak til dirigent og referent for frivilligt arbejde 

c. Safe space og tryghedspersoner.  

i.  

SC været til scenariet ”Sigridsdatter” med fed defriefing op 10 timer. De skabte et 

safe space, hvor man kunne åbne op og virkelig få noget for pengene. Enormt 

spændende. Folk åbnede op for fortalte om personlige oplevelser.  

ii.  

Har selv haft dårlige oplevelser lokalt med anonyme klager over handlinger gjort 

ingame. Dette kunne måske undgås med tryghedsperson, som kan være bindeled 

for parterne. Vi er ikke som forening skidegode til at snakke og åbne op for denne 

problematik – så vi kan åbne os op for ubehagelige oplevelser og få dem 

gennemarbejdet. Fedt at WEH, og forum havde en tryghedsperson. 

Tryghedspersonen kan man gå til og bare bulre ud. Vi har muligvis en hård tone 

internt som gruppe, som kan virke afvisende for andre.  

 

Muligvis mere et problem ved scenarier med gæster/nye medlemmer, og ikke 

nødvendigt hele tiden.  
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iii.  

Overveje at medtage mulighed for tryghedsperson i arrangør-vejledningen (der er 

allerede henvisning til metateknikker).  

iv.  

Man må forvente at folk skal være voksne nok til at sige fra ved deres grænser, men 

det er godt at have et rum hvor folk kan sige fra eller aflaste, hvis de har noget på 

hjerte.  

 

Krænkelsesproblematikken er reel, og forventningsafstemningen (bør) være nok, når 

den er grundig. Det handler igen om at sige fra i øjeblikket. Nogle rollespillere i 

miljøet kan som gruppe godt være lidt mere ”svag”, og have svært ved at sige fra. 

Problematikken kan overtage fokus frem for rollespillet. Typen af scenarie må være 

relevant.  

 

Selv om vi selv mener og tror på at man skal kunne sige fra, så er der enkelte der ikke 

kan sige fra selv. Dem skal der også være plads til.  Forventningsafstemning er så 

vigtig. Evt. lave tjekliste til arrangørerne, for at henlede opmærksomheden på det – 

de er nemlig ikke altid med til disse snakke. Uden at det bliver dikteret overfor 

arrangørerne.  

 

Muligheden for at gå til en tryghedsperson kan i sig selv eliminere behovet for en. 

 

Der er muligvis enkelte der forsøger at opildne diskussioner, så det minder lidt om 

en heksejagt. Muligvis på baggrund af at folk ikke læser materialet ordentligt. 

 

Forsøge at gøre det til en kultur hvor man selv går hen bagefter og hører med folk 

om de er ok, når der er foregået noget voldsomt.  

v.  

Det er også ok som arrangør at stå ved sin holdning og ikke gå på kompromis bar for 

at gøre det. Problemet er sandsynligvis ikke et kæmpe problem, men nogle 

mennesker råber bare meget højt. Tryghedspersonen skal ikke være psykolog, men 

en skulder og et lyttende øre.  

 

Vi er muligvis som rollespillere bedre til at tage fysiske konfrontationer offgame, end 

psykiske.  

 

Der er udførlige guides fra Bifrost.  

 

d. Årets medlem: Jesper Kristensen! 

e. Alle fordelsmedlemmer kan deltage i 2 konkurrencer her på generalforsamlingen.   

 

2x2 billetter til Spejlstæderne.  Vinderne er Jonas Thiim og Ann Kirstine Jørgensen. 

 

Én billet til Knudepunkt incl. overnatning, 8-9 feb. Vinderen er Morten Vorgod.  


