Bestyrelsen i Hobro Rollespilsforening har på bestyrelsesmøde den 25. August behandlet
19. Hochlands forslag til at oprette et 19. Hochland udvalg i HRF.
Bestyrelsen er positivt indstillet og ser frem til at arbejde sammen med 19. Hochland.
Bestyrelsen har gennemgået forslaget og internt forhandlet sig frem til de forhold der
beskrives herunder.
Såfremt forholdene accepteres vil der på næste generalforsamling blive søgt at etablere 19.
Hochland som afdeling i HRF og nedsætte et udvalg bestående af medlemmer af 19.
Hochland til at varetage afdelingen.
19. Hochland medlemmer skal indmeldes som “Basis medlem” hvilket koster 50 kr. halvårligt
med opkrævning 1. januar og 1. juli.
1. 19. Hochland oprettes som en afdeling i HRF.
a. I afdelingen kan optages medlemmer af HRF som inviteres til at deltage i
Krigslive som en del af “19. Hochland”
b. Der nedsættes et udvalg til at varetage afdelingens daglige ledelse.
i.
Afdelingen har til formål at arrangere og afvikle ture til Krigslive, evt.
med dertilhørende ekstra arrangementer i form af workshops osv.
c. 19. Hochland udvalget nedsættes på generalforsamlingen.
i.
Udvalget består af 3-5 medlemmer af afdelingen, inklusiv en
udvalgsformand som har det øverste ansvar for afdelingen.
ii.
Afdelingen følger foreningens vedtægter, politikker og øvrige regler
medmindre der indgås special aftale med bestyrelsen. Dette
dokument anses som en special aftale.
iii.
Udvalget sætter sin egen forretningsorden.
1. Det forventes at udvalget holder bestyrelsen opdateret om
hvordan det går, hvilke arrangementer der bliver afholdt og
hvordan de er forløbet. Dette som et led i at holde bestyrelsen
up-to-date omkring hvad der sker i foreningen. Dette vil typisk
ske i forbindelse med bestyrelsesmøder, enten ved personlig
fremmøde eller skriftligt.
d. Udvalget kan efter aftale med bestyrelsen eller ved vedtaget forslag på
generalforsamlingen ændre sit formål.
2. Bestyrelsen udvides med 1 medlem for at give 19. Hochland afdelingen bedre
mulighed for repræsentation i bestyrelsen.
3. Afdelingen følger som udgangspunkt foreningens generelle budget politik som
beskrevet herunder.
a. Udvalg råder over egne indtægter. Dette værende kontingenter,
deltagergebyrer, fondsmidler, donationer og andet.
b. Kommunal medlems tilskud går til foreningens samlede budget.
c. Ved årsskiftet vil alt overskud over 2.000kr gå til foreningens samlede budget.

d. Det er muligt løbende at ansøge om tilskud i forbindelse med indkøb,
arrangementer og andre ekstra udgifter som udvalget ikke kan dække med
egne indtægter.
4. Afdelingen følger som udgangspunkt foreningens generelle materiale politik som
beskrevet herunder.
a. Alle anskaffelser registreres i foreningens materiale oversigt, så det til enhver
tid er muligt at se hvilket materiale foreningen har til rådighed og hvilket
udvalg materialet tilhører.
b. I tilfælde af sammenfald af arrangementer går brugsretten som udgangspunkt
til det udvalg som materialet er registreret til.
c. Materiale som ikke er i brug kan frit benyttes af foreningens andre afdelinger
og udvalg, medmindre andet aftales mellem udvalgene og foreningens
materiale ansvarlige.
i.
Materiel som kun bør benyttes i begrænset omfang, enten grundet
skrøbelighed, dets værdi eller specielle krav i forbindelse med brug,
skal markeres så dette fremgår tydeligt i materiale oversigten.
ii.
I tilfælde af uenighed omkring brug af et udvalgs udstyr, blandt andre
udvalg, vil det være bestyrelsens opgave at løse dette.
d. Reparationer og erstatninger dækkes af foreningens fælles budget fra
“Uforudsete udgifter” posten.
5. 19. Hochland udvalget og HRFs bestyrelse skriver under på at der med denne aftale
ikke er henblik på at “kuppe” eller på anden måde modarbejde hinandens formål og
funktion.
a. 19. Hochland udvalgets formål og funktion er at arrangere ture til krigslive for
for alle der er del af 19. Hochland afdelingen.
b. HRFs formål og funktion er at lave aktiviteter for børn og voksne i og omkring
Mariagerfjord Kommune. Blandt andet via den lokale rollespilskampagne
“Staden ved Søen”, klubaftener og andre arrangementer..
c. Såfremt der opstår en uløselig konflikt mellem 19. Hochland udvalget og
HRFs bestyrelse, skal udvalget og bestyrelsen snarest muligt påbegynde
processen for 19. Hochland afdelingens splittelse fra HRF, beskrevet i pkt. 6
6. 19. Hochland afdelingen har mulighed for at splitte fra HRF
a. I tilfælde af konflikt mellem udvalget 19. Hochland og HRFs bestyrelse, har
både bestyrelsen og udvalget for 19. Hochland mulighed for at nedlægge
afdelingen, såfremt en enighed ikke kan findes.
b. Såfremt det besluttes at 19. Hochland nedlægges, enten af udvalget selv eller
af bestyrelsen, skal 19. Hochland, med udvalget som primus motor, søge at
stifte egen, folkeoplysende forening med 19. Hochlands formål for øje.
i.
Foreningen skal være stiftet inden for 90 dage fra det meddeles at 19.
Hochland afdelingen nedlægges.
1. Nedlægges afdelingen af 19. Hochland udvalget skal
bestyrelsen have skriftlig besked umiddelbart efter
beslutningen træffes.

2. Nedlægges afdelingen af bestyrelsen skal 19. Hochland
udvalget have skriftlig besked umiddelbart efter beslutningen
træffes.
c. Når foreningen er stiftet, overgives alt materiel registreret som 19. Hochland
afdelingens til denne.
i.
I tilfælde af udvalget ikke formår at danne folkeoplysende forening
inden for tidsfristen vil 19. Hochlands materiel tilgå HRF, hvorefter
HRF kan videreformidle materialet til en anden forening, hvis HRFs
bestyrelse vurderer at denne opfylder 19. Hochland afdelingens
formål.
ii.
Hvis følgerne af splittelsen er forskellige i forhold til før og efter en
konflikt, vil HRF så vidt muligt søge at forholdene for splittelsen er som
før konflikten1.
7. 19. Hochland afdelingen er en prøveordning der kører fra generalforsamlingen hvor
nedsættelsen af udvalget finder sted, til den første ordinære generalforsamling
afholdt, efter 19. Hochland har deltaget i et krigslive som en del af HRF.
a. På den første ordinære generalforsamling efter 19. Hochlands deltagelse i
krigslive under HRF, vil en forhandling om 19. Hochlands fremtid finde sted,
med henblik på enten at fortsætte samarbejdet eller oprette en separat
forening til at overgive 19. Hochlands materiel til.

1

I et tænkt eksempel; hvis materiel er blevet afregistreret fra at være 19. Hochlands og dette har ledt
til en konflikt og derfra til splittelsen, vil HRF søge at pågældende materiel eller en tilsvarende
erstatning stadig overføres til den nye 19. Hochland-forening, trods at det under splittelsen ikke var
registreret som 19. Hochlands.

