
Generalforsamling d. 21. januar 2012
Til mødet var mødt 11 personer

1. Valg af dirigent
Steffen Jørgensen blev valgt som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning
Forslag fra sidste generalforsamling: 

• At vi sætter kontingentet ned, og det blev sat ned til 150 kr. Steven fik lavet et 
tilmeldingssystem på hjemmesiden.

GamersWeekends og HøngCrewCon:

• Vi har afholdt GamersWeekend14 og -15. Desværre uden forberedelsesweekender.
• Vi har afholdt HøngCrewCon’11 i juni med 11 deltagere.

Scenarier: 

• Vi besluttede at tage til sommerscenariet ”Sensommerdrømme” med Ravnsholt/Reopos.
Det droppede vi.

• Vi tog til ”Noget om helte” med folk fra Ravnsholt/Reopos og også med folk fra Ravneborg.
Vi var syv Høng-Crew-medlemmer af sted.

• Vi var fem af sted til Syndens By i januar.
• Vi var fire af sted til juniorkampagnen ”Gondalars Krone” i Vemmelev i november.

• Vi har afholdt Steffens scenarie La’ kune Vita med i alt 33 deltagere. Der blev i den 
forbindelse også afholdt to workshops.

Andet: 

• Vi stod parkeringsvagter på Ulvsborg i juli til deres middelaldermusikfestival.
• Vi har været i lejre og hjælpe med opbygning af deres sagnskib. Der var vi fire af sted.
• Vi var 4 medlemmer til Forum2011.
• I forbindelse med ”Noget om helte” fik vi bygget en kogeø og et dukketeater. Vi mangler

stadig at skaffe en jernplade og ildfaste sten til kogeøen, men det skulle der gerne snart være
sørget for.

Kommende og igangværende arrangementer og tiltag:
• GamersWeekend16 er i gang.
• Vi tager til ”Krigslive” den sidste weekend i april, igen sammen med Ravnsholt/Reopos.
• Steven har tænkt sig at lave en ny hjemmeside.

3. Regnskab
Dennis fremlagde regnskab. 

4. Indkomne forslag
I vores vedtægter står der Høng kommune, og Dennis foreslog, at vi ændrer det til Kalundborg 
kommune.
Det blev vedtaget.

Dennis foreslog, at vi til generalforsamlingen vælger en lageransvarlig.
Det blev vedtaget.

Dennis foreslog, at vi fastsætter en dato for oprydning inden flytning.



Fredag d. 10.2.2012 vil der blive ryddet op og lørdag d. 11. flytter vi lokaler.

Dennis foreslog, at vi finder ud af hvor mange penge vi vil bruge pr. person til Krigslive.
Det blev vedtaget, at der vil blive brugt max 500 kr/person.

Steffen foreslog, at vi søger om penge til vores tur til Krigslive hos kommunen og evt. hos flere.
Det blev vedtaget.

Steffen foreslog, at vi søger om penge til GamersWeekends til køb af spilleborde, figurer, terræn, 
opbevaringskasser og materialer.
Det blev vedtaget.

Steffen søgte en afklaring på lokalesituationen.
Vi flytter lokaler d. 11.2.2012.

5. Fastsættelse af kontingent
Steffen foreslog, at medlemmer over 25 betaler lidt mere i kontingent.
Det blev ikke vedtaget

Kontingentet blev fastsat til at være 150 kr i 2012.

6. Valg af bestyrelse

Stilling Navn
Formand: Steven Gjelstrup Poulsen
Næstformand: Steffen Jørgensen
Kasserer: Dennis Sødal Christensen
Sekretær: Josefine Lund Ludvigsen
Bestyrelsesmedlem: Rasmus Bjerrum
Fortalt i ord er Rasmus Bjerrum nu bestyrelsesmedlem i stedet for Christian Scheye, og de andre 
poster er det samme som sidste år. 

7. Valg af suppleanter og revisor
Stilling Navn

Suppleant: Mikkel Andersen
Suppleant: Thorbjørn Kristensen
Revisor: Merete Lund Ludvigsen
Fortalt i ord er Thorbjørn Kristensen blevet suppleant i stedet for Rasmus Bjerrum og Mikkel 
Andersen er stadig suppleant. Merete Lund Ludvigsen er igen i år vores revisor. 

8. Lageransavarlig
Dennis Christensen blev valgt som lageransvarlig.

9. Evt
Steffen foreslog at formanden skriver til gamle medlemmer, så de kan blive mindet om, at et nyt år 
er startet.
Det blev vedtaget.

Mikkel foreslog, at vi laver et juniorarrangement igen ligesom det, vi holdte på biblioteket.
Vi vil i forbindelse med vores juniorkampagne, prøve at holde et lignende arrangement for at skaffe 
deltagere. Steven står for at arrangere det.



Steven fortale om vores planer med Høng-Crewets juniorkampagne, og at vi har fået lov til at låne 
Høng Skov.

Carsten foreslog, at vi holder flere HøngCrewCons.
Det blev vedtaget, at vi holder et i oktober, dog med et minimum på 10 deltagere.

Det blev vedtaget at vi holder GamersWeekend17 d. 30. marts – 1. april 2012.

Vi overvejer at tage til sommerscenariet Khypris.

10. Næste møde
Næste møde er et bestyrelsesmøde og datoen er endnu ikke fastsat.

Inden dette møde har:
Bestyrelse og suppleanter meldt sig ind i foreningen.
Der er indhentet børneattester.
Steven har ændret vedtægterne hjemmeside.
Dennis har søgt om penge til Krigslive og begyndt at søge om penge til GamersWeekend.
Steven har skrevet rundt til gamle medlemmer.
Josefine husker referatet fra genralforsamlingen. 


