
Bestyrelsesmøde d. 24. september 2011
Til mødet var mødt 

• Steven Gjelstrup Poulsen 
• Christian Von Scheye 
• Josefine Lund Ludvigsen 
• Steffen Jørgensen

• Rasmus Bjerrum (suppleant for Dennis)

1. Valg af dirigent
Steven blev valgt som dirigent.

2. Økonomi
Vi har 8793 kr. stående på kontoen.
Fra Noget om Helte  mangler vi at betale 400 kr for benzin til Orla og en tak-for-hjælpen-med-
kogeøen-gave.
Vi har fået støtte fra Bifrost til kogeøen.

3. Fremskridt siden sidste bestyrelsesmøde
Vi er nu 11 medlemmer.
Dennis havde sendt en mail til Asgaard Games for at få et tilbud på noget terræn, men har ikke hørt 
fra dem. Scheye bestiller tingene i Uldtotten, medmindre Dennis har gjort det. Det drejer sig om: 
Tre sæt obstacles og Ogre Kingdoms army book.
Vi har afholdt scenariet La' kune Vita med stor succes. Der var 33 deltagere. Vi havde 1000 kr i 
overskud. Vi fik støtte af Kalundborg kommune og Bifrost. Evalueringerne fra spillere og npc'er var 
overvældende gode.
Vi har været til scenariet Noget om Helte. Vi var syv Høng-Crew-medlemmer af sted og tog af sted 
sammen med Ravnsholt/Reopos og Ravneborg. I forbindelse med scenariet fik vi bygget en kogeø 
og et dukketeater. Begge dele var en stor succes og vil sikkert blive medbragt en anden gang.
Vi har stået parkeringsvagter for Ulvsborg.
Vi har afholdt HøngCrewCon2011 med succes. Vi var 11 deltagere.
Vi har været i lejre og hjælpe med opbygning af deres sagnskib. Der var vi fire af sted.
Vi var 4 medlemmer til Forum2011. 

5. Krigslive
Det ligger sidste weekend i april.
Vi tager igen hvis muligt af sted med Ravnsholt/Reopos.
Indtil videre er vi seks der har vist interesse, hvoraf to gerne vil med som ikke-kombattanter.
Vi satser på at kunne genbruge meget af vores udstyr fra sidst, vi var af sted.
Steffen har allerede hevet fat i mulige deltagere og Steven fortsætter.

6. Evt.
GamersWeekend15 bliver afholdt d. 4.-6. november 2011.

Forberedelsesweekend til GW15 bliver d. 29.-30. oktober 2011.

GamersWeekend16 bliver afholdt d. 20.-22. januar 2011.

Forberedelsesweekend til GW16 bliver d. 14.-15. januar 2011

- Steven hører om vi kan låne hestestalden.

Vi satser på at tage til Gondolars Krone d. 26. november 2011. Vi mødes på skolen kl 10.00, inden 



vi tager af sted.

Vi mangler en jernplade til vores kogeø. Scheye vil se, om de har en på hans arbejde.

Vi mangler også ildfaste sten til kogeøen. Det sørger Josefine og Steven for.

Kogeøen kommer ind til Steven og Josefine og står.

Vi mangler ca fem plastickasser til GamersWeekend-ting. Scheye køber dem.

Steven kigger på, om det er muligt at lave et punkt på hjemmesiden til projekter, man gerne vil vise 
til resten af verden.

7. Næste møde (generalforsamlingen)
Dato for næste møde er d. 5.11.2011 kl 13.00 (under GamerWeekend15)
Josefine husker referatet af dette møde og bestyrelsens beretning.
Dennis husker regnskabet.
Inden næste møde har: 
Denis betalt 400 kr til Orla for benzin.
Vi har købt at takkegave til Orla.

Scheye har bestilt tre sæt obstacles og Ogre Kingdoms army book.

Steven har inviteret til GamersWeekend15 og forberedelsesweekend.

Steven har hørt sine forældre om vi kan låne hestestalden til de kommende arrangementer.

Scheye har prøvet at skaffe en jernplade til køgeøen.

Steven og Josefine har købt ildfaste sten til kogeøgen.

Scheye har købt ca fem plastickasser til GW-ting

Steven har kigget på ”projektpunktet” på hjemmesiden.


