Referat af Ordinær Generalforsamling den 12.
02.2015
1. Velkomst ved formanden. Bjørn Holm indleder
med sige et par ord om alkoholpolitikken under
mødet. En bajer før mødet starter, en bajer i
pausen, og så mange genstande i har lyst til efter
mødet.
2. Valg af dirigent
-Nikolaj Voldsgaard er valgt
3. Valg af stemmetællere
-Sander Boisen og Kasper Sangill
4. Valg af referent
-Niels Konstantin-Hansen
5. Årsberetning ved formanden
Jeg tror på at det vi laver her i foreningen er vigtigt.
Det vi laver engagere folk, og får dem til at lave arrangementer, lære at sy og vende og bøje regler
til vores fordel.
Jeg er formand, fordi jeg vil give jer, medlemmer, den mulighede som jeg havde da jeg teenager.
Så i har en nogle lokaler at dyrke vores nørderi i. Og en forening der kan hjælpe med de forhold der
skal til for at dyrke vores hobby.
Jeg tror på at vi fremover kan få de tilskud, som er oprettet til foreninger som os.

Derfor har vi i bestyrelsen kæmpet, mod det kæmpe (bureaukratiske MONSTER som er Stort,
Uhyggeligt og har et ubrydeligt panser, men til gengæld er voldsomt langsomt) for at få lokalerne
godkendt.
Derfor har vi lavet om på hvordan kontingentet hænger sammen. Det er muligt at det skal skrives

om, de det er en smule mere indviklet, end før. Men det har allerede ændret gevaldigt på vores
medlems antal.
Dette givet det udbytte:
• At vi har brugt Lokalerne til Workshops, figurspil og brætspil næsten hver weekend,
• I ugens løb er vores lokaler blevet brugt til pen'n'paper, tapletop, workshop, brætspil og
møder.
• Vi har også afholdt nogle fantastiske Fester og andre sociale arrangementer.
• Sidste år har vi afholdt vores traditionelle (månedelige) campange 1. Søndag, Hvor alle
deltagere nu er medlemmer (y).
• Udover 1. Søndag har vi også afholdt Krater Århus, en Fallout inspireret campange der
havde 5 spilgange.
• I år fik vi også afholdt et fantastisk sommerscenarie, lige som det blev gjort i gamle dage :) .
• Og sidst men ikke mindst så blev i år også året hvor julefrokosten blev genoplivet.

6. Økonomi ved kasseren
Sangill- som det har været i et par år er der
nedgang i den likvide beholdning mod årets
slutning. Fremtiden ser dog lys ud. Egen kapitalen
ligger per 12.02 mellem ca 25.000 og 30.000 kr.
Regnskabet ligger i dropboxen. Der kom enkelte
spørgsmål til Sangill, som han besvarede efter
bedste evne.
7. Godkendelse af sidste års regnskab
Sander Boisen (Revisor) siger god for regnskabet.
Enstemmigt vedtaget godkendelse. 21 stemmer
ud af 21 for.
8. Kontingentfastsættelse på 2016 ved Bjørn Holm.

Bjørn foreslår: Ingen ændring. Han gennemgår
betingelserne for medlemskab, som de også står
på hjemmesiden. Der arbejdes på Mobilepay til
baren. Mange spørgsmål. Bjørn og Sangill
klarificerer. Også spørgsmål fra Morten om
halvårsmedlemmer. Enstemmigt vedtaget 21
stemmer ud af 21
9.Godkendelse af næste års budget. Sangill
redegør. Enstemmigt vedtaget. 21 ud 21
10.Beretninger
Første Søndag. Lars: tobias og mads er
hovedarrangørerne. Udlægning af
økonomien, der har det godt. 70 spillere i
gennemsnit. Der efterlyses elektronik til
tilmelding. Debat om udstyr. Evt. en
tredje bunker, hvilket ville hjælpe meget.
Sommerscenariet 2014 ved Kasper
Sangill, der kom færre spillere end
beregnet ( forventet: 150, reelt 120), der
blev alligevel genereret et lille overskud.
Som udgangspunkt en success .

Figurspil ved Jens Tygstrup : lav aktivitet i
første halvdel af 2014, men er steget
betragteligt. Der er mange nye ansigter,
specielt til FOW. Spørgsmål til plads og
terræn og privatspil.
Krater: Christian Niclas. Det går rigtigt
godt, der kommer evt. en 6. spilgang
11. Personvalg
1.Valg af Formand-> Bjørn Holm stiller op, og er
genvalgt
2.Valg af kasserer-> Mads Gädda er valgt
3.Valg af bestyrelsesmedlemmer: Spørgsmål om
arbejdsbyrden. Menige medlemmer er Anne H.
Johansen, Christian Niclas, Jens Tygstrup, Niels
Konstantin-Hansen.
4.Valg af Suppleanter: Martin Bay og Sunny Daneland
12. Salg af Mark –husene: Bjørn holm ->bortfalder
13. Den frivillige forening og dig. Ved Bjørn Holm
14.Lukning af foreningen->Bjørn Holm. Punktet er
ikke længere aktuelt

15. Evt. Bjørn Holm-> Lokalerne er godkendt hos
kommunen. Vild jubel!!!!!

