Generalforsamling
Frem mødet til generalforsamling 16 personer alle med stemme ret
1. valg af dirigent: Jonas Thiim er valgt som dirigent
Valg af referant: Bjørn Kjeldsen er valgt som referent
Årsberetning fra bestyrelsen: Louise Helth fører ordet

Beretning Ripen Liverollespil 1/2-2020
Beretningen for 2019 kan starte lidt brat med frasen ”Plejer er død…”. Dette skal forstås i dén
forstand, at sidste år har været ret atypisk end de forrige. Og 2020 vil også blive et lidt anderledes
år. For der er flere forskellige forandringer i luften. Både for rollespils-miljøet generelt, men også
for vores egen lille vestjyske forening.
Med fokus på 2019, har det været et år med knap så mange arrangementer som vi plejer. De
personlige ressourcer har på flere punkter ikke været der, og dette har skabt et tydeligt mærke i
årets aktiviteter. Der er ting vi normalt har deltaget i, som vi har siddet over i forbindelse med, og
vi har for eksempel stærkt kunne mærke fraværet af en stabil voksen-kampagne.
Men ikke desto mindre blev Nights of Chigaco afviklet i februar, med stadig god tilslutning af både
danske og internationale spillere. Arrangørerne har dog senere på året meldt ud, at der ikke vil
blive lavet mere NoC fra deres side. Vi har i bestyrelsen og foreningen været rigtig glade for NoC,
og alt det de har bragt os, igennem de scenarier og arrangementer de har afviklet.
Bestyrelsen meddelte til årets generalforsamling, at der til GF 2020 ville blive flere poster ledige.
Bestyrelsen har derfor året igennem derfor brugt tid på at gøre status, overlevere og klargøre,
samt tale om eventuelle omrokeringer for det bedst mulige umiddelbare udfald. Vi glæder os til at
se hvad dagens GF beslutter om dette.
De store internationale LARPS er kommet for at blive. Og det kan vi stadig mærke i vores lille
lokal-forening. Materialiseringen, samt det faktum at flere og flere bruger vores hobby som
primært erhverv og indtægtskilde, gør det efterhånden sværere og sværere at skabe det fokus, og
leve op til de forventninger og behov som dagens rollespillere har til deres oplevelser.
Oplevelsesøkonomi er virkelig godt, og skaber kvalitets-oplevelser. Det tiltrækker dog også en helt
ny subgruppe af ”oplevelsesjægere” der ”bare tager med som tilskuere”. Det er meget langt fra
dét live rollespil egentligt er i vores øjne, i forhold til samskabelse og indlevelse, når det i stedet
ender med at være amatør-teater. Det hele er selvfølgelig bagsiden af medaljen af en rivende

udvikling. En udvikling som vi som lokalforening ikke kan gøre meget ved. Men det vi KAN gøre, er
at blive ved med at prioritere det lidt mere simple, at det er ok at holde fast i rødderne og stille sig
tilfreds med mindre. Og være stolte af det.
I forhold til at stille sig ”tilfreds” skal vi stadig huske på, at selvom vi i Ripen gerne vil lave fantasy i
skoven, så er vi first movers, på rigtig mange ting. Jeg hørte en podcast, hvor Ripen blev nævnt
flere gange. Både gode ting (i forhold til en måde at motivere og administrere NPC’er til WEH) men
også i sammenhæng med at Ripen det er lig med ”gamle dage”. Og det var faktisk ikke helt rart at
høre. For hvad der glemmes i denne kontekst er, at som før nævnt, har Ripen, og ER Ripen first
movers på rigtig mange ting, inden rollespil skulle gøres til metode og hives ind i kønsrolle- og
identitetsdebatten. Det kan godt være at Virus7q, sortelver- og ork-specialscenarierne ligger
tilbage i tiden. Men det var nyt, spændende og ikke set før. Hobbit-horror var heller ikke en genre
før Ripen-folk fandt på det. Der er masser af gode eksempler, på idéer og tendenser som er blevet
startet i det sydvestjyske. Senest, er vi kommet på det nationale landkort, men 50’er highschool
scenariet West End High, som også er blevet kendt som noget nyt og gennemført.
Det er lidt trist, at hvad der skabte vores hobby med røddernes solidt plantet i fantasy’ens muld,
bliver udskældt og gjort grin med. Vi kører derfor også i 2020 videre med tanken om, at vores
rødder i Ripen, er groet så langt ned, og grundigt fast i Fantasy-genren, at vi ikke vil eller kan give
slip på den.
Netop rødderne, det simple og æren i at stå ved ens principper, brugte vi en del tid på at forklare
da Ripen var ”mad-værter” ved Bifrosts første rep. møde, også afholdt i januar. Bifrost virkede
imponerede over vores forening, og vi har sidenhen også haft Bifrost på besøg i hytten, for at se
hvad vi har gjort ved den i løbet af året.
For hvad vi ikke har brugt af tid på arrangementer i 2019, har vi derimod brugt på hytten. Det
startede med, at vi fik bevilget penge fra DUF, 80.000 til blandt andet en container. Denne fik vi
tilladelse til at opstille, fik den købt, og fyldt op med alle de ting der ikke behøver stå inde i hytten.
En mere tom hytte kunne så endelig blive renoveret indvendig. Så det er blevet til en mere
brugbar køkkenafdeling, malet, mulighed for at åbne skodderne for vinduerne igen, og så vores
skønne kostume- og sminkerum. Det er stadig vores tanke, at hytten kan bruges til meget mere
end blot et skur til opbevaring, og håber på en plan om anden hyppigere anvendelse senere.
Resten af pulje-pengene er blevet brugt på tre nye middelalder-telte samt et del udlåns-udstyr,
foreløbigt tilegnet juniorspillere.
Og junior i Rosenlunden har kørt i 2019. Desværre med en del uregelmæssigheder, og det er vi
super kede af. Både i forhold til vores arrangører, men i særdeleshed i forhold til vores spillere. I
november blev kampagnen Rosenlunden afsluttet, uden en ny kampagne til at efterfølge den. Der
er blevet søgt efter nye arrangører, men ingen har dog meldt sig på banen endnu. Der er mere end
rigeligt materiale i vores besiddelse til at lave mere end én kampagne, så det meste grundarbejde
kan allerede være lavet for en eventuel ny gruppe. Vi har i bestyrelsen ikke selv de ressourcer det
kræver at køre en kampagne, og håber derfor meget at der kunne komme en gruppe der ville have

lyst til at løfte opgaven. I så fald vil det blive modtaget med kyshånd, da noget af det vigtigste for
os, stadig er at tilbyde scenarier til fremtidens spillere, det vil sige nutidens juniorer.
Vi vil gerne udtrykke en kæmpe tak til de arrangører der har været med til at løfte junior de sidste
år, og håber de kommer videre med alle deres planer i fremtiden.
Vi elsker vores frivillige i Ripen. For vi ved hvor kostbare og værdifulde de er. Så vi prøver at passe
på dem så godt vi kan. At være frivillig i Ripen, betyder ikke, at der kræves en masse af én. Vi vil
gerne skabe et hyggeligt, trygt og samskabende socialt miljø omkring vores hobby. Man byder selv
ind med det man har lyst til, og hjælp af den ene eller anden art, modtages altid med den største
taknemmelighed. Mange bliver skræmt når de tænker på ”frivilligt arbejde”, og vælger oftest
muligheden fra. Vi vil forsøge at skabe de bedst mulige forhold for vores frivillige, og håber på at I
vil hjælpe os med at skabe de mest optimale rammer også. For uden vores frivillige, er der intet
Ripen.
I sommers afviklede et hold gamle Ripen-spillere hobbit-scenariet ”Rundt omkring men lige i
nærheden”- årets absolut hyggeligste scenarie. Og absolut vådeste!! Der var dømt høj pibe-føring,
og regn i stride strømme, hvilket dog ikke stoppede en solid skare af spillere. De spillede udenom
regnen, og lige ind i kål-soufléen. Et velarrangeret og velafviklet arrangement. Tusind tak til
arrangørerne for deres store arbejde, samt at lade Ripen ligge navn til.
Noget andet vi også synes var helt eminent i 2019, var at Søren og Ida kom på banen med deres
kampagne-forslag, til voksen-kampagnen ”Ingenmandsland”. De fik afviklet det første scenarie i
oktober, i strålende solskin, og 60 glade spillere. Det var en rigtig dejlig oplevelse, og vi er meget
glade for jeres arbejde. Vi glæder os virkelig til de næste arrangementer i 2020, og det ved vi en
forventningsfuld og hypende spillerskare også gør.
Ripen var med til at arrangerer og praktisk afvikle Bifrost GF 2019, på Gørdinglund Herregård. Det
var et rigtig flot GF, med god respons. Vores alle sammens Nickolaj Oksen sidder stadig som den
vestjyske repræsentant i Hovedbestyrelsen (tidligere Repræsentantskab). Mange tak for dit store
arbejde for os og resten af region syd.
Som en lidt sjov ting har vi valgt som afslutning på vores beretning, at kigge lidt tilbage over de
sidste år, og de visioner og mål vi har stillet til de sidste 6 GF’er. I den spæde start har det været
ting som at få bank-ting i orden, og få en ny hjemmeside op at stå. Senere er der blevet skrevet ny
kontrakt med Lindet Skovdistrikt om vores brug af Tange-skoven, og eventuelt deltage i
FantasyFestivalen i Esbjerg. ”bruge flere penge”, ”søge flere penge”, ”lave mere markedsføring”,
er også punkter som står flere steder. Hvad der dog har stået som punkt siden den første
”to-do”-liste fra februar 2013 og indtil i dag, er Hytten. Skulle den bestå, kunne vi renovere den, og
kunne den bruges anderledes? Dette er et punkt og en vision vi nu, 6 år senere, kan sige er
gennemarbejdet, og ”DONE”. Og det er en dejlig følelse. Til gengæld, er vi stadig virkelig dårlige til
at ligge møde-referater op på hjemmesiden.

Helt slutteligt skal der lyde en varm og hjertefyldt tak til alle, for at I har været med os i et år med
ups and downs. Tak til jer frivillige, tak til spillere og tak til arrangørerne. Vi har kæmpet og knoklet
sammen i 2019, og det nye lurer i horisonten her i 2020. Det bliver et nyt år, med nye kræfter, nye
øjne, og meget mere rollespil.
Tak
2.
Kommentarer hertil: Ingen kommentarer
3. regnskabsgennemgang ved kasser: Malene Helth har ordet
se bilag nr 2 for uddybning.
Kommentarer hertil:
A. under drift blev det uddybet at punktet ’’scenarier generelt’’ dækker over fælles kulisser og
udstyr til alle medlemmer af Ripen ikke scenarie specificeret.
B. der blev spurgt til hvad der skete med priserne som blev uddelt sidste år (billetterne til
spejlstederne specifikt) om de var blevet tilbagebetalt da scenariet blev aflyst. Billetterne blev
aldrig køb og derfor ingen brug for tilbageførsel.
C. regnskabet går til afstemning, der er ikke ønske om hemmelig afstemning. Stemmerne falder 15
for 1 neutral
4. fastsættelse af medlems kontingent: Louise helt, Ander Vaaben, fører ordet
A. der tales om at hæve fordels medlemskabet til 400 kr dette grundes fald i medlems antal og et
ønske om at de tilbage værende medlem løfter lidt mere
B. der bliver stiller spørgsmål ved hvad de ekstra penge skal gå til da vi har et flot beløb på konto pt
svaret lyder: dette skal går til at få sat permanent varme i hytten mere drift og forbedring af forhold
C. der bliver kommenteret på at da vi ikke pt kan love en junior kampagne og kun har en
voksenkampagne kan dette evt. føre til flere beskyttede medlemmer og dette fører til forslag for
ikke at ændre kontingentet
dette kommer først til at påvirke foreningen i 2021
D. forslag til at kun hæve den til 350 kr. er stillet
E. forslag til at hæve prisen for medlemskab til 500 kr. og derved gratis deltagelse ved måned kampagner
F. forslag Medlems prisen hæves til 500 kr. og denne giver gratis deltagelse i udvalgte
arrangementer i samarbejdet med arrangører og bestyrelse
Afstemningen lyder først skal vi stemme om vi holder os til den måde at køre kontingent som vi plejer eller
debattere et Premium medlemskab.
der ønskes ikke anonym afstemning. Stemmetællere er Stefan Carlsen og Nickolaj oksen
7 stemmer for at det forbliver som det plejer
6 stemmer for at debattere et premiums medlemskab
3 blanke stemmer
Dettet resultere i at medlemskabet køre som det plejer
de 3 forslag er
1. at hæve medlemsprisen til 400 kr.
2. at de forbliver 300 kr.

3 at den hæves til 350 kr.
Afstemning: der ønskes anonym afstemning. på sin stemmeseddel skrives det nr. man ønsker at stemme
for. Stemmetællere er Stefan Carlsen og Nickolaj Oksen
8 stemmer for forslag 1. 6 stemmer for forslag 3. 0 forslag 2 og 2 blanke stemmer. Derved er forslag
1 vedtaget
5. foreningens mål og visioner fastlægges i henhold til §5 stk. 10:
A. der ønskes at gøre en ny junior kampagne til et mål for næste år
helt ude i skoven stillet som et forslag til at arbejde videre med
B. at sammen sætte et forslag for Premiums medlemskab
C. evt. udfærdige en rekrutterings plan
D. markedsføring skal sættes i fokus.
E. klub aften (evt. kontakt ungdomsskolen)
G. hvorfor er det fedt at være frivillige ved os (evt. belønninger eller fordele
H. evt. søge bredere end lokalt og hvad kan foreningen ellers ? hvad er fremtiden?
I. hvad kan få de nuværende medlemmer til at komme ud hytten?
J. Oksen snakker om at lave en arbejdsgruppe med fokus på lokale forbindelse og junior
k. Messenger/discord gruppe
L. flere folk til Bifrost arrangementer
M. lav et facebook forum
N. bestyrelsen undersøger at få en hjertestarter på ydersiden af hytten se punkt 11 for mere info
O. bestyrelsen undersøger hvad det reelt set koster at fjerne hytten
6. fremlæggelse af årets arrangementer: ingenmandsland åbner ballet
ingenmandsland: min 14 år. kampagne med fokus på at man nemt kan deltage fra hele landet uden
for meget forarbejde et frirum til at spille det rollespil man ønsker
west end high 2: et rerun af det første scenarie da mange ønskede at deltage men var forhindret.
Grundet det gode scenarie det blev afholder de det igen. Dette er et internationalt scenarie
fantasy festival: oksen er blevet spurgt om han vil arrangere noget på fantasy festival 2020 han har
fået godkendt 20 folk til dette frivillige arrangement og ønsker Ripens støtte Dette tages under
eventuelt.
FANG: Anders Vaaben har lavet et horrorscenarie til 5 mands grupper som ønsker en oplevelse
dette scenarie vil i samarbejde med deltagere blive afholdt på datoer som er planlagt mellem gm og
spiller gruppe. Dette scenarie kan køres igen og igen.
nights of chicago gruppen: drømmer om at kunne fortsætte showet igen til vinter efter deres pause
de tager kontakt til bestyrelsen.

7. indkomne forslag behandles:
forslag 1. afskaffelse af fordelsmedlemsskaber
forslaget er at ændre fordelsmedlemsskab til medlemskab og ændre beskyttet medlemskab til
støttemedlemsskab

forslaget går til afstemning: ingen ønsker anonym afstemning. Stemmetællere er Stefan Carlsen og
Nickolaj Oksen. Denne er enstemmigt vedtaget
Afstemningen om hvor vidt det skal gælde fra dags dato og dem der på nuværende tidspunkt
kl14:35 d.1/2 2020 har beskyttet medlemskab overgår til støtte medlemskab med øjebliklig
virkning. Enstemmigt vedtaget
8. valg af bestyrelse samt suppleanter (i henhold §6 stk. 1 og 2) Formand Louise Helth fører ordet:
på valg: her ønskes anonym afstemning stemmetællere er Stefan Carlsen og Nickolaj Oksen
formandsposten: Her opstiller Anders Vaaben stemmerne siger 15 ja, 1 blank, 0 nej
næstformand: Her opstiller Max Hausted stemmerne siger 13ja, 3 blank, 0 nej
kasser posten: Her opstiller Stefen Debel Stemmerne siger 12ja, 3 blank, 1 nej
medlem 2 pladser: Her opstiller Jonas Thiim, Nickolaj Oksen (under denne afstemning er oksen
udskiftet som stemmetæller for Søren Andersen)Stemmerne siger Nickolaj 15 ja, 2 blank, 0 nej
Jonas 14 ja, 2 blank, o nej
suppleant: Her opstiller Rasmus Dalager og Bjørn Kjeldsen stemmerne siger 0 Rasmus, 11 Bjørn, 5
Blank
9. valg af revisor
det er blevet foreslået at bestyrelsen vælger en revisor
der ønskes ikke anonym afstemning. stemmetællere er Stefan Carlsen og Nickolaj Oksen
stemmerne siger 15 for, 1 blank, 0 nej
10. eventuelt
Årets medlem Rasmus Dalager kæmpe tillykke!
A. Hjertestarter
den bør sættes på ydersiden af hytten, der kan undersøges eventuelle støtte til dette
bestyrelsen undersøger
B. hvad skal der til for at du er her og kommer her
forslag: skrive weekend, Messenger gruppe og forum, datoer langt ud i fremtiden, bordrollespil
kurser/crafting dage, evt flere drikkevarer til rådighed ved god gang i den, sociale
begivenheder/fester forslag til en crafting/hygge dag fredagen inden ingenmandsland Fredag den
6/3-2020,
C. hvad koster det at fjerne hytten
bestyrelsen undersøger hvad det reelt set koster at fjerne hytten
E. status på 2020 projektet
ønsket er en borg en kirke en port bålhytte g nogle små huse
Status er at der er skaffet tilladelse til fjerne flyvemaskinen og gøre hvad vi vil bare vi gør det i
samarbejde med dem. Næste skridt er at søge støtte og indhente tilbud fra dem der kan gøre det
udvalget for 2020 planen er startet af Louise Helth, og søger flere hænder
F. gåtur
Stefan Carlsen Forslår en fælles gåtur i vores skønne skov efter endt generalforsamling.
G. fantasy festival
oksen kontakter selv bestyrelsen
mødet er hermed afsluttet kl 01/02-2020 kl 16:04

