
Generalforsamling d. 15. januar 2011
Til mødet var mødt otte personer

1. Valg af dirigent
Steven Poulsen blev valgt som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning
Forslag fra sidste generalforsamling:

• Steven foreslog, at vi ændrer hvornår på året, vi holder generalforsamling. Generalforsamlingen skal i 
stedet for at ligge i starten af året ligge i slutningen af året.
Det blev vedtaget, men har ikke kunne lade sig gøre finde en dato i slutningen af året.

• Steffen foreslog, at vi afskaffer indmeldelsesblanketterne.
Steven påpegede i den forbindelse at Landsforeningenen skal bruge dokumentation på vores medlemmer.
Det blev vedtaget, at man kan komme med oplysningerne over mail og overføre penge til kontoen, og 
sådan har det forløbet i år.

• Det blev besluttet at Høng-Crewet skulle give 500 kr. pr. medlem, der skal med til Krigslive.
Det fungerede godt at aftale på forhånd hvor meget Høng-Crewet skulle give i tilskud.

• Der blev opfordet til flere foreberedelsesweekender til Gamers Weekends. Der blev planlagt en, som dog 
ikke blev afholdt.

GamersWeekends:
Vi har holdt:

• GamersWeekend10 med 15 tilmeldte.
• GamersWeekend11 med 16 deltagere. Det var meningen, at der skulle have været en 

forberedelsesweekend til, men det blev ikke til noget. I forbindelse med denne GamersWeekend blev det 
vedtaget, at man som non-crewmember gerne må låne maling m.m. til figurer. Man må også gerne bruge 
maling m.m.. til terræn, hvis Høng-Crewet må beholde det.

• Vi har afholdt GamersWeekend12 med 15 deltagere.
• Vi holder GamersWeekend13. Det blev i forbindelse med denne GamersWeekend vedtaget, at vi fremover 

køber alle hær- og regelbøger til Warhammer fantasy og 40k.
Dennis har skaffet os et tilbud til foreningen.
Bøgerne må ikke udlånes, og må kun bruges til foreningsarrangementer.

Andre arrangementer:

• Vi har snakket om at starte en junior-kampagne i Høng-Crewet. På grund af manglende erfaring har vi 
valgt at at starte med at tage til en junior-kampagne i Vemmelev.

Scenarier:

• Vi var seks afsted til Krigslive i april sammen med nogle folk fra Holbæk. Det gik fint med at tage af sted 
sammen med en anden forening. Vi mistede under scenariet ét sværd. Vi fik meget stof i overskud, og vi 
har lavet og købt noget lækkert udstyr.

• Vi var otte afsted til Kongens Epilog.
• Jens, Mikkel og Steffen er gået i gang med at lave et scenarie.

Andet:

• Vi har repareret vores telt.
• I august ryddede vi op i vores lokaler.
• Steven og Josefine har været inde på Høng Privatskole og lave et oplæg om karakterarbejde og 

nævekamp, fordi skolen skulle afholde et middelaldermarked.
• Dennis hjalp til i Rødovreløbet som ork.
• Vi var fem afsted til Forum 2010.



• Jens har spurgt, om vi vil hjælpe BRIF med at lave noget uhyggeligt d. 5. februar om aftenen, for 60 børn 
fra 1. til 7. kl.

• Bifrost har på deres hjemmeside skrevet noget omkring samværspolitik og børneattester.
• Vi vedtog, at der fremover bliver indhentet børneattester på bestyrelsesmedlemmer og løbende på 

arrangører i Høng-Crewet. Det blev diskuteret, om vi skal have en samværspolitik, men vi synes ikke, det 
er relevant lige nu, når foreningen ikke er større. Når vi får lavet en junior-kampagne, vil det være 
relevant.

3. Regnskab
Dennis fremlagde regnskab. 

4. Indkomne forslag
Steven foreslog, at vi sætter kontingentet ned, fordi kommunen har lavet reglerne om, så vi ikke får ligeså meget 
ud af kontingentet som før. Det blev diskuteret under punkt 5: Fastsættelse af kontingent. 

5. Fastsættelse af kontingent
Det blev vedtaget, at kontingentet skal være 150 kr.

Steven laver et tilmeldingssystem på hjemmesiden.
Landsforeningen har et betalingssystem på deres hjemmeside, som man kan benytte. Det vil vi se nærmere på. 

6. Valg af bestyrelse
Stilling Navn

Formand: Steven Gjelstrup Poulsen
Næstformand: Steffen Jørgensen
Kasserer: Dennis Sødal Christensen
Sekretær: Josefine Lund Ludvigsen
Bestyrelsesmedlem: Christian Scheye

Fortalt i ord er det nøjagtigt det samme som sidste år. 

7. Valg af suppleanter og revisor
Stilling Navn

Suppleant: Mikkel Andersen
Suppleant: Rasmus Bjerrum
Revisor: Merete Lund Ludvigsen

Fortalt i ord er Mikkel Andersen og Rasmus Bjerrum blevet suppleanter i stedet for Frederik Andersen og Jens 
Watson. Merete Lund Ludvigsen er igen i år vores revisor. 

8. Evt.
Vi besluttede at vi tager til sommerscenariet Sensommerdrømme, og at vi tager afsted sammen med 
Ravnsholt/Reopos.
Dennis er ansvarlig for Høng-Crewets hold. Vi laver et oplæg og sender det til Ravnsholt/Reopos.

Steffen fortalte om det scenarie, han i samarbejde med Høng-Crewet er ved at lave: La ´kune Vita
Hjemmesiden vil snart blive offentliggjort.

GamersWeekend14 vil blive holdt d. 25.-27. marts 2011 med en forberedelsesdag lørdag d. 19. marts.

Der vil blive holdt HøngCrewCon'11 d. 27.-29. maj 2011.



Vi tager til kampagnen Syndens By d. 28.-30. januar 2011.

Vi prøver igen at tage afsted til juniorkampagnen i Vemmelev lørdag d. 26. februar 2011, hvis vejret er til det. 

9. Næste møde
Næste møde er et bestyrelsesmøde og vil blive holdt d. 19. marts 2011.

Inden dette møde har:
Bestyrelse og suppleanter meldt sig ind i foreningen.
Der er indhentet børneattester.
Steven har lavet tilmeldingssystem til hjemmesiden.
Josefine husker referatet fra genralforsamlingen. 


