
Ripen Generalforsamling 24/04-21  
 

Til stede:15 stk Anders Vaaben. Max Hausted, Steffen Debel, Jonas Thiim, Nickolai Oksen, 

Bjørn Kjeldsen, Rasmus Dalager, Alexander Moesgaard, Stefan Carlsen, Malene Helth 

Louise Helth van Sprang, Robin Jordan, Lasse Andersen, Mikkel,Theut, Per Søjnæs 

 

Stemmeberettiget antal: 14 stk 

 

Valg af dirigent: Nickolai Oksen 

 

Valg af referent: Bjørn Kjeldsen 

 

Valg af stemmetællere: Malene- og Louise Helth 

 

Årsberetning ved bestyrelsen:  

Anders holder tale se bilag nr. 1 

Kommentarer:  

1. Oksen var til stede ved Bifrost Generalforsamling men også DUF forhandlinger 

Oksen fortalte lidt om DUF og Bifrost og holdte en lille tale til hvorfor Ripen er et godt 

sted og hvad vi gør bedst, nemlig enestående unikke scenarier. 

2. Hvorfor kun 1 repræsentant til Bifrost GF? Fordi det var en last minute meddelelses 

og elektronisk og de andre medlemmer af bestyrelsen var forhindrede. 

 

Regnskabsgennemgang ved kasser samt godkendelse af årsregnskabet: 

Steffen Debel gennemgik regnskabet. for at se regnskabet se bilag nr. 2 

Kommentarer:  

1. Punktet lvl up af medlemmer dækkede sørens tur til lvl op weekend 

2. Vi sender den igennem stavekontrol 

3. Inventar punktet dækkede alt det nye inventar vi har købt for at opgradere hytten 

såsom skabe til vores arrangører og npc’er og nye nøgler osv: 

4. Godkendelse af årsregnskab blev enstemmigt vedtaget 

 

Fastsættelse af medlemskontingent:  

Bestyrelsen fremsætter forslag om at kontingentet forbliver uændret (400 kroner pr. år for 

medlem og 75 kroner for støttemedlemmer) 

 

Medlemskontingenterne forbliver uændret: Enstemmigt vedtaget 

 

Spørgsmål: 

1. Der står ikke på hjemmesiden hvad støttemedlemskabet betyder/indeholder?  

Den giver kun det der står, nemlig juridisk medlemsskab. og der bliver kigget på at 

lave en uddybning 

 

Foreningens mål og visioner fastlægges (i henhold til §5 stk10) 

1. Anders fortæller at vi har planer om at genoptage og arbejde videre med målene fra 

sidste år og fortsætter derfra. 

2. Målene blev læst op af Bjørn Kjeldsen og er som følger fra referat GF 2020: 



a. A. Der ønskes at gøre en ny junior kampagne til et mål for næste år (allerede 

opnaået, se senere i referatet) 

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 (er allerede opnået, se senere i referatet)  

L. Flere folk til Bifrost arrangementer  

M. Lave et facebook forum  

N. Bestyrelsen undersøger at få en hjertestarter på ydersiden af hytten  

O. Bestyrelsen undersøger hvad det reelt set koster at fjerne hytten 

 

3. Vi undersøger hvor nærmeste hjerte starter befinder sig og undersøger om 

kommunen har mulighed for at dække udgifter til en hjertestarter 

4. Den nye Junior-gruppe fremlægger om deres kampagne ”Legendernes Kamp”: 

 

Indkomne forslag: 

Ingen indkomne forslag. 

 

Valg af bestyrelse: 

Næstformand, Kassér og suppleant er på valg. Alle ønsker genvalg. 

 

Næstformand: Max Hausted er valgt ved fredsvalg 

Kassér: Steffen Debel er valgt ved fredsvalg 

Suppleant: Bjørn Kjeldsen er valgt ves fredsvalg 

 

Valg af revisor: 

Bestyrelsen indstiller til at bestyrelsen finder en revisor efter general forsamling: 

Dette bliver enstemmigt vedtaget 

 

Eventuelt: 

1. Junior gruppen glæder sig til at komme i gang og snakker med Louise Helth van 

Sprang om PR 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 1 

Bestyrelsens beretning 2021 
 

Året 2020 har som mange nok ved, ikke været det mest spændende rollespils år. I stedet for orker, 

troldmænd og hygge på kroen, har vi i stedet måtte nøjes med Søren Brostrøm, Minkskandaler og 

afstandstagen fra hinanden. Man behøver ikke være virolog for at se, at disse tilstande desværre 

ikke har været forligelige med vores hobby og passion og vi har derfor også haft et af de mest stille 

år i Ripens historie. Vi ser dog lysere på året 2021, hvor vi forhåbentlig kan begynde at ses og spille 

igen uden alt for mange benspænd. 

- 

2020 blev desværre året, hvor vi måtte sige farvel til vores månedskampagne ”Ingenmandsland”. 

Scenariegruppen satte dog alle sejl ind for at få gennemført et scenarie på trods af de mange 

restriktioner før de valgte at takke af for denne gang. På trods af, at scenariet bar præg af disse 

restriktioner, lykkedes det dog stadig at få en hyggelig og sjov dag i skoven, hvor vi endnu engang fik 

slået fast, at det ikke er mængden af spillere der skal afgøre, hvor vidt det skal være en god dag eller 

ej! Bestyrelsen vil gerne takke Søren og Ida for deres kæmpe arbejde med kampagnen og vi krydser 

selvfølgelig fingre for at de vil tage teten op endnu engang når tiderne atter tillader det. 

- 

2020 var også året, hvor vi skulle have afholdt West End High vol. 2. Efterfølgeren til successen West 

End High vol. 1, som blev afholdt i 2018. Scenariet var dog også tæt på at blive afviklet, men grundet 

de mange restriktioner og den stigende smitte i landet, måtte scenariet desværre aflyses. Vi krydser 

dog fingre for, at scenariet stadig bliver en realitet i fremtiden, men indtil da, skal Louise og Malene 

have en stor tak for deres enorme arbejde i forbindelse med opsætningen og planlægningen af 

scenariet. 

- 

Sommeren 2020 bød også på lidt velfortjent medieomtale til Ripen Liverollespil. I forbindelse med et 

ungdomsprojekt for nogle af kommunens børn, bistod Ripen i afviklingen af et hurtigt opsat rollespils 

arrangement i Tangeskoven, hvor en anden rollespilsaktør trådte fra i 11. time, hvilket betød at 

Ripen måtte træde til og vi fik derfor vores allesammens Max Hausted til at smide, hvad han havde i 



hænderne i assistere en række lettere pressede pædagoger, som mildest talt ikke havde det mindste 

begreb om rollespil eller hvad det krævede af ressourcer. Dette mærkede børnene tilsyneladende 

ikke noget til, da det på trods af den sparsomme tid lykkedes at give børnene en spændende og 

udbytterig dag, hvor både kamp, 

snobrødsbagning og hygge blev det centrale omdrejningspunkt for dagen. Jyske Vestkysten mente i 

hvert fald, at det var så god en begivenhed, at de reserverede lidt spalteplads til dagen i avisen. 

Ripens bestyrelse vil derfor gerne takke Max for at have hjulpet på denne dag. 

- 

Traditionen tro deltog Ripen også ved årets generalforsamling i Bifrost, hvor vi dog måtte nøjes med 

blot en enkelt repræsentant ved begivenhederne. Årets generalforsamling var dog også af en lidt 

anden karakter end vanligt, da den denne gang foregik online, da Bifrost ligesom alle andre også var 

ramt af restriktioner. Generalforsamlingen forløb dog fejlfrit og stemningen skulle eftersigende 

stadig have været god, selvom den vanlige fyraftens stemning var afløst af distance hygge og 

hakkende kameraer. Ripens bestyrelse vil gerne takke Oksen for at have vist Ripens fane og samtidig 

vise resten af rollespils Danmark, at vi stadig lever i bedste velgående her i det sydjyske. 

- 

Tager vi endnu et positivt tilbageblik på det forgangne år, har vi heldigvis ikke kun haft stilstand på 

programmet, men også flere spændende tiltag som vi vil løfte sløret for i løbet af denne 

generalforsamling. Uden at afsløre for meget, kan vi røbe, at der er et nyt spændende junior-projekt 

på vej, som et par af de tilstedeværende sikkert vil fortælle os mere om senere i dag. Ud over dette, 

er der også flere ideer på tegnebrættet og der arbejdes stadig på højtryk for at finde en 

scenariegruppe til et eller flere arrangementer for det mere modne publikum. 

- 

Bestyrelsen vil her på falderebet gerne takke de fremmødte til dagens generalforsamling og vi vil i 

fællesskab se fremad mod et forhåbentligt bedre 2021! 

Tak for ordet. 

 

 

 



Indtægter Udgifter Total

141.256,38 141.256,38 0,00 141.256,38

9.531,37 0,00 9.531,37
Kontingent fordelsmedlem 6.714,00 0,00 6.714,00

Bifrost GF 1.922,62 0,00 1.922,62

Donationer 894,75 0,00 0,00

Drift 0,00 -10.714,08 -10.714,08
GF 2020 -4.148,22

Hjemmeside -328,00

Møder -814,50

Forsikring -3.819,09

Medlemskab Bifrost -400,00

Gebyrer for dankort -295,00

Level-up weekend medlem -263,27

Mobilpay -646,00

Hytte og contanier 0,00 -23.624,92 -23.624,92
Inventar -13.308,69

REP -5.008,13

Renovation -939,84

Scenarier generelt -519,85

Strøm sydenagi nordlys -1.001,43

Din Forsyning vand -1.728,23

Tømning af septiktank -1.118,75

7.105,00 -19.899,13 -12.794,13
Ingenmandsland 1.805,00 -4.132,24 -2.327,24

West end High II 5.300,00 -15.766,89 -10.466,89

157.892,75 -54.238,13 103.654,62

Difference

103.654,62 103.654,62 0,00

underskifter

Kassér Steffen Aaby 

Debel

Regnskab for Ripen Liverollespilsforening 2020

Faktisk beholdning

Kapital pr. 31/12 – 2019

Indtægter

Arrangementer

Samlet

Kapital pr. 31/12 – 2019 Ifølge regnskab

 Bilag 2  

 

 

 


