
Kære medlem af Rollespilsforeningen Harreskoven
Her finder du en samlet oversigt over din generalforsamling som afholdes søndag den 26. januar 2020. 
Det er her foreningen samles, snakker om hvordan året er gået og fælles sætter sejl til det nye år.
I dette indlæg vil du kunne finde alt du behøver til at være godt klædt på: 
- praktiske informationer 
- en oversigt over programmet 
- en oversigt over de ting der skal stemmes om 
- relevante bilag
PRAKTISK  
Adressen på stedet er Hareskovhytten  
Ballerupvej 93,
3500 Værløse  

Kl 10:00 åbner dørene
Kl 10:55 lukker mulighed for indmeldelse på dagen
Kl 11:00 går generalforsamlingen i gang

Parkeringspladsen ved hytten er udelukkende til brug for arrangører og bestyrelse. Vi henviser til parkering 
ved Savværket.
Medlemmer for 2019 og 2020 har tale- og stemmeret. Ikke medlemmer har taleret, men ikke stemmeret.
Det er ikke muligt at stemme via fuldmagt, eller brevstemme.

Vi glæder os til at se jer, vel mødt!

PROGRAMMET
1. Formalia

a. Valg af 1 ordstyrer
b. Valg af 1 referent
c. Valg af 3 stemmetællere
d. Godkendelse af Forretningsordnen

2. Årsberetninger
a. Bestyrelsens beretning
b. Arrangørgruppens beretning
c. Andre udvalgsberetninger

3. Regnskab
a. Godkendelse af regnskab i året 2019
b. Godkendelse af budgettet for året 2020

4. Behandling af indkommende forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Personvalg

a. Bestyrelsesmedlemmer
b. Suppleanter

7. Personvalg 2
a. Revisor
b. Suppleant

8. Eventuelt
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DET DER SKAL STEMMES OM
Undervejs vil stemmesedlerne blive løftet en del gange. Heldigvis vil det hele løbe slavisk efter programmet, 
og her er der en oversigt over hvilke ting der skal stemmes om.
Til alle valg har hvert medlem en stemme. Hvert valg kan man enten stemme: For, Imod eller Blankt.
Alle afstemninger i programmet vil blive afgjort med simpelt flertal.

Ved alle afstemninger kan du bede om skriftligt afstemning.

Nedenfor her, er programmet i mere detaljeret grad.
Det indeholder punkter med afstemninger samt udspecificering af hvad der præcis skal stemmes om, samt 
hvor man kan læse relevante ting.

1. Formalia
a. Valg af 1 ordstyrer (personen der er ansvarlig for at styrer generalforsamlingen. Har ikke stemmeret)
- Vælges med simpelt flertal. Bestyrelsen opstiller Daniel Larsen.

b. Valg af 1 referent (personen der nedskriver beslutningerne på generalforsamlingen)
- Vælges med simpelt flertal. Bestyrelsen opstiller Ida Asping.

c. Valg af 3 stemmetællere (personer der tæller stemmerne ved afstemninger)
- Vælges med simpelt flertal. Ingen har opstillet på forhånd.

d. Godkendelse af Forretningsordnen (de 'hjælpe-regler' generalforsamlingen køres efter)
- Vælges med simpelt flertal. Man kan stille ændringsforslag til den.

2. Bestyrelsens beretning, arrangørgruppens og andre udvalgs beretninger
a. Bestyrelsens beretning v. Ida Farver 
- skal godkendes med simpelt flertal. 

Øvrige beretninger skal blot nydes
b. Arrangør gruppens beretning v. Natasha Harvøe
c. Regeludvalgets beretning v. Casper Krogh 
d. Kulturudvalgets beretning v. Martin Christensen

3. Regnskab
a. Godkendelse af regnskab i året 2019 v. Thomas Roslund
- skal godkendes med simpelt flertal.

b. Godkendelse af budgettet for året 2020
- skal godkendes med simpelt flertal. 
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4. Behandling af indkommende forslag

a. Ændre § 10 Bestyrelsen - Forslagsstiller Katja Vinding

b. Ændre § 3 stk 5 Medlemmer - Forslagsstiller Bestyrelsen

Nuværende paragraf Forslag til ændring

Stk. 2: Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. 
Bestyrelsesgrupper opstilles i samlede enheder på 
minimum 3 personer. I kandiderende grupper skal 
angives en formand, ensekretær og en kasserer.

Stk. 2: Bestyrelsen består af fem personer, der 
vælges på generalforsamlingen. 
I bestyrelsen forefindes følgende poster: Formand, 
kasserer samt tre mening medlemmer. Hvert 
bestyrelsesmedlem vælges til en specifik post. Der 
vælges i nævnte rækkefølge. 

Motivation for ændring

Målet er at give folk mulighed for at opstille som enkeltperson frem for i gruppe. Årsager til dette er bl.a. 
hjælpe enkeltpersoner der ønsker at være med i bestyrelsen til at være en del af denne. 
Det vil også give medlemmerne lov til at bestemme hvordan de ønsker bestyrelsen bliver sammensat.
At ændre paragraffen vil vise tillid til hinanden om at alle der opstiller til bestyrelsen gør det med ønske om 
samarbejde.

Forslaget ønskes ikke træder i kraft fra denne generalfordsamling - så øvrige punkter på 2020 
generalforsamlingen vil ikke blive ændret.
Med forslaget er også et forslag til næste års forretningsorden: “Menige bestyrelsesmedlemmer vælges ved 
én afstemning hvor alle afgiver op til 3 forskellige stemmer. Suppleanter vælges ved én afstemning hvor alle 
afgiver op til 2 forskellige stemmer.”

Nuværende paragraf Forslag til ændring

Stk. 5: Et medlemskab kan ophæves af et flertal i 
bestyrelsen med øjeblikkelig virkning, hvis det givne 
medlem handler i grov modstrid med foreningens 
formål og/eller regler. Vedkommende medlem har 
dog ret til at forelægge sagen ved næstkommende 
generalforsamling. 

Stk. 5: Et medlemskab kan ophæves af et flertal i 
bestyrelsen med øjeblikkelig virkning, hvis det givne 
medlem handler i grov modstrid med foreningens 
vedtægter, foreningens virke, ordensregler og/eller 
har i anden henseende handlet til skade for 
foreningen og dennes medlemmer. 
Det ekskluderede medlem har dig ret til at forelægge 
sagen ved næstkommende generalforsamling. 

Motivation for ændring

Argumentet for den nye version er, at det ikke er specificeret tilstrækkeligt på nuværende tidspunkt hvorfra vi 
tager vores udgangspunkt i en eksklusion. En ekskludering beror ikke altid udelukkende på et brud med 
foreningens formål eller regler – f.eks. står der intet om chikane eller psykisk vold i vores formål eller regler, 
derfor ser vi tilføjelsen som nødvendig. 
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c. Tilføj § 3 stk 6 Medlemmer - Forslagsstiller Bestyrelsen

5. Fastsættelse af kontingent
- skal fastsættes med simpelt flertal. Forslaget er at holde medlemsskabet på 400,- for et kalenderår. 

6. Personvalg 1
Alle afstemninger her er skriftlige, og afgøres med simpelt flertal.
Dem der opstiller opfordres til at skrive dette på facebook eller forum.

a. Bestyrelsesmedlemmer
Man opstiller i grupper af mindst 3 personer. En gruppe skal have opstillet: en formand, en kasserer og en 
sekretær.
Hver gruppe får mulighed for at præsentere sig i 15 min. Derefter er der 3 min til eventuelle spørgsmål.
Er der kun en gruppe der opstiller til bestyrelsen, vælges de med mindre der stilles mistillid.

b. Suppleanter (tiltræder hvis en eller flere fra bestyrelsen fratræder før tid)
Vælges ind enkeltvis. Er der kun en person der opstiller til en post, vælges vedkommende med mindre der 
stilles mistillid.

7. Personvalg 2 
Alle afstemninger her er skriftlige, og afgøres med simpelt flertal.

a. Revisor (kontrollere løbende regnskabet og står inde for at det er korrekt til generalforsamlingen)
En person skal vælges. Er der kun en person der opstiller til en post, vælges vedkommende med mindre der 
stilles mistillid. Bestyrelsen genopstiller Bjørn Elling

b. Revisor suppleant (tiltræder hvis revisoren fratræder før tid)
En person skal vælges. Er der kun en person der opstiller til en post, vælges vedkommende med mindre der 
stilles mistillid. Bestyrelsen genopstiller Bjørn Elling

8. Eventuelt
Åbent punkt til annonceringer, nyheder og seje projekter man laver.  
Bemærk der ikke kan besluttes under dette punkt.

a. Pt ingen punkter

Nuværende paragraf Forslag til ændring

Stk. 6 ethvert medlem, som besidder en ansvarspost 
herunder en holdleder funktion, arrangører, 
tryghedspersoner mm., der på bestyrelsens 
opfordring ikke kan eller vil fremlægge en ren 
børneattest kan uden yderligere grund ekskluderes 
fra foreningen og dennes arrangementer. 

Motivation for ændring

Ovenstående er allerede almen dansk lovgivning. Vi ønsker det tilføjet i vedtægterne, for at sikre os, at vores 
medlemmer med ansvarsposter og de personer der agerer under dem, er komplet klar over deres ansvar.
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Vedtægter Rollespilsforeningen Harreskoven 2019

§ 1        
Foreningens navn er Rollespilsforeningen Harreskoven.
Foreningens hjemsted er Københavns kommune.

§ 2 FORENINGENS FORMÅL
Stk. 1: Foreningen har til formål at arrangere levende rollespil for børn, unge og voksne, herunder særligt 
månedlige arrangementer i Hareskoven, for derigennem at skabe sociale relationer og et aktivt fællesskab 
hvor foreningens medlemmer motiveres til at udfolde sig fysisk, praktisk og kreativt.

§ 3 MEDLEMMER
Stk. 1: Medlemskab af foreningen kan opnås af enhver der er fyldt 15 år og har interesse i foreningen og 
dennes aktiviteter, samt tilslutter sig formålsparagraffen. Der kan fra bestyrelsens side gives dispensation til 
yngre medlemmer.
Stk. 2 Medlemskab opnås ved at indbetale det på generalforsamlingen fastsatte årlige kontingent.
Stk. 3: Medlemskabet dækker sig fra 1. januar indeværende år til udgangen af februar efterfølgende år.
Stk. 4: Foreningens medlemmer opnår økonomiske fordele ved dennes arrangementer, og besidder 
stemmeret ved generalforsamlingen.
Stk. 5: Et medlemskab kan ophæves af et flertal i bestyrelsen med øjeblikkelig virkning, hvis det givne medlem 
handler i grov modstrid med foreningens formål og/eller regler. Vedkommende medlem har dog ret til at 
forelægge sagen ved næstkommende generalforsamling.

§ 4 FORENINGENS ØKONOMI
Stk. 1: Foreningen tegnes økonomisk af formanden og kassereren i fællesskab.
Stk. 2: Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege ét eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i 
fællesskab at kunne disponere over foreningens konti herunder via elektroniske bankprodukter.
Stk. 3: Den samlede bestyrelse er ansvarlig for overfor medlemmerne at sikre åbenhed omkring foreningens 
økonomi.

§ 5 REGNSKAB OG REVISION
Stk. 1: Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk. 2: Det af revisoren godkendte regnskab samt budget for det følgende år gøres tilgængeligt for foreningens 
medlemmer ved regnskabsårets afslutning. Offentliggørelse sker på foreningens hjemmeside.

§ 6 GENERALFORSAMLING
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året.
Stk. 3: Indkaldelse til generalforsamlingen offentliggøres senest 4 uger inden afholdelsen på foreningens 
hjemmeside.
Stk. 4: Forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 14 dage forinden 
generalforsamlingen.
Stk. 5: Generalforsamlingens endelige dagsorden offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 2 dage 
inden afholdelsen.
Stk. 6: Generalforsamlingen mister sin beslutningskompetence, hvis ikke minimum 10 % af foreningens 
medlemmer er fremmødt.
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§ 7 DAGSORDEN FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING
1. Formalia
2. Bestyrelsens beretning, arrangørgruppens og andre udvalgs beretninger
3. Regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor og suppleant
8. Eventuelt

§ 8 STEMMERET OG AFSTEMNING
Stk. 1: Stemmeret ved generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Der kan ikke afgives stemme ved 
fuldmagt eller per brevstemme.
Stk. 2: Beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog iagttages de i § 11 angivne undtagelser hertil.
Stk. 3: Afstemning sker ved håndsoprækning. Et fremmødt medlem kan dog henstille til dirigenten, at en 
afstemning i stedet finder sted ved skriftlig tilkendegivelse.

§ 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen, eller mindst 1/3 af foreningens 
medlemmer forlanger dette. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig 
dagsorden.
Stk. 2: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 1 måned efter at krav herom er 
fremkommet. Indkaldelsen offentliggøres senest 14 dage inden afholdelsen på foreningens hjemmeside. 
Forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen. 
Generalforsamlingens endelige dagsorden offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 2 dage inden 
afholdelsen.
Stk. 3: Den ekstraordinære generalforsamling besidder samme legitimitet som den ordinære samme.

§ 10 BESTYRELSEN
Stk. 1: Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der ligeledes er ansvarlig for afviklingen af foreningens 
arrangementer.
Stk. 2: Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesgrupper opstilles i samlede enheder på 
minimum 3 personer. I kandiderende grupper skal angives en formand, en sekretær og en kasserer.
Stk. 3: Valgbarhed til bestyrelsen forudsætter, at vedkommende er fyldt 15 år, samt opstiller ved 
generalforsamlingen, det være sig personligt eller per skriftlig henvendelse til formanden.
Stk. 4: Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse 
med Folkeoplysningsloven og Københavns Kommunes retningslinjer, og det er tilsvarende den samlede 
bestyrelse, der underskriver det årlige regnskab.
Stk. 5: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg under foreningen og overlade ansvar og kompetencer til disse – 
beføjelser af økonomisk karakter dog kun efter skriftlig aftale.
Stk. 6: Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed er 
formandens stemme afgørende.
Stk. 7: Bestyrelsen redegør regelmæssigt overfor medlemmerne for dens handlinger og beslutninger.

§ 11 OPLØSNING AF FORENINGEN/ÆNDRING AF VEDTÆGTER
Stk. 1: Forslag til opløsning af foreningen eller ændring af dennes vedtægter behandles ved 
generalforsamlingen. Vedtagelse af sådanne forslag forudsætter 2/3 flertal fra fremmødte medlemmer. 
Ophævelse af foreningen forudsætter yderligere at mindst 1/4 af foreningens medlemmer tiltræder forslaget.
Stk. 2: Ved opløsning af foreningen overgår dennes indestående midler til foreningen Bifrost – 
Landsforeningen for Rollespil.
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Forretningsorden 
 

1. Formanden åbner generalforsamlingen, leder valget af dirigent, referent samt op til fire 
stemmetællere.  

2. Dirigenten har ansvar for forestår vedtagelsen af forretningsordenen og at sikre at taletiden 
overholdes, samt at deltagerne holder sig til emnet der er til debat. Desuden kan dirigenterne 
udelukke deltagere fra mødet hvis forretningsordenen eller god ro og orden ikke overholdes.  

3. Alle deltagere der har taleret, tildeles ordet i den rækkefølge, som de tegner sig hos 
dirigenten.  

4. Taletiden for hver enkel debat er tre (3) minutter for førstegangsindlæg og to (2) minutter 
for videre indlæg. Dirigenten kan vælge at ændre denne taletid, dog er den altid minimum et 
(1) minut i alle debatter og opstillinger.  

5. Alle ændringsforslag præsenteres af en stiller som har to minutter til at fremlægge en 
motivation. Herefter kan der stilles spørgsmål fra salen.  

6. Er et forslag eller ændringsforslag blevet frafaldet af stiller, tilspørges generalforsamlingen 
om denne ønsker at bibeholde det.  
 
Stemmeprocedurer:  

7. Medlemmer har stemmeret som beskrevet i vedtægterne.  
8. Hvis det begæres, er afstemninger skriftlige.  
9. Ved personvalg og mistillidsafstemninger må stemmeoptællere på valg ikke deltage i  

optællingen. Den siddende bestyrelser indtræder da, i stedet.  
10. Der fintælles altid to gange ved skriftlig afstemning.  
11. Ved skriftlig afstemning opbevares stemmematerialet hos dirigenterne én time efter  

offentliggørelse af resultatet, derefter destrueres det.  
12. Ved stemmelighed i personvalg, går valget om.  
13. Opstiller kun én betragtes denne som valgt.  

 
Mistillid:  

14. Mistillid kan stilles til dirigenterne, formanden, næstformanden eller enkelte medlemmer af 
bestyrelsen, intern revisor, samt kandidater uden modkandidat. 

15. Stilles mistillid til dirigenten, overtager formanden ledelsen af mødet. 
16. Ved mistillid taler stiller og modtager (i nævnte rækkefølge) i tre minutter. Herefter kan 

generalforsamlingen stille spørgsmål til begge. Mistillidsvotum afgøres skriftligt ved 
almindeligt flertal. Herefter foretages suppleringsvalg. Genvalg kan ikke finde sted. 

 



 

Confidential 

Rollespilsforeningen Harreskoven 
Regnskab for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 

Indtægter: 

Kontingenter  ......................................................................................................     92.800,00 
Ikke-medlemmer ..............................................................................................     21.075,00 
Tilskud, Københavns Kommune ...............................................................     46.546,00 
Diverse indtægter  ............................................................................................     100,00 

Indtægter i alt ..................................................................................................     160.521,00 
 
 

Udgifter: 

Forplejning skoven  .........................................................................................     12.950,00 
Forplejning bestyrelse*  ................................................................................     7.818,00 
Administration  ..................................................................................................     7.037,80 
Materialer til skoven**  ..................................................................................     25.005,00 
Materialer til spil***  .......................................................................................     68.822,00 
Sommerfest/Julefrokost udgifter  ............................................................     4.058,00 
Udgifter med manglende bilag****  .........................................................     3.679,77 

Udgifter i alt ......................................................................................................    129.370,57 
 
 
Årets resultat  ...................................................................................................     31.150,43 
 

 

 

Noter: 

*Inkl. GF 2019 og diverse udvalgsmøder. 

**inkl. Godik. 

***Inkl. Leje af Hareskovshytten. 

****I alt 8 bilag mangler, svarende til ca. 2,8% af vores samlede udgifter.   
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Rollespilsforeningen Harreskoven 
Budget 2020 

Budget 2020 

Indtægter: 

Kontingenter  .......................................................................................................     80.000 
Ikke-medlemmer ................................................................................................     15.000 
Tilskud, Københavns Kommune (Inkl. støtte til hytten) ....................     35.000 
Andre indtægter  ................................................................................................     0 

Indtægter i alt  ...................................................................................................     130.000 
 
Udgifter: 

Forplejning skoven  ...........................................................................................     12.000 
Forplejning bestyrelse  ....................................................................................     8.000 
Administration  ...................................................................................................     25.000 
Materialer skoven inkl. Godik  ......................................................................     25.000 
Materialer spil inkl. hytten  ............................................................................     85.000 
Sommerfest/Julefrokost  .................................................................................     5.000 
  
Udgifter i alt  .......................................................................................................     160.000 
 
Årets resultat                     -30.000 
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