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Til mødet var mødt otte personer.

Valg af dirigent:
Steven blev valgt som dirigent.

Bestyrelsens beretning:

Andet:
I 2012 har vi været 21 medlemmer.

Kontingentet blev fastsat til at være 150 kr i 2012.

Vi har ryddet op i vores udstyr og flyttet til nye lokaler på skolen i februar.

Steven har lavet et dokument med ting, man skal huske, når man laver et arrangement. Man skal 
som arrangør i Høng-Crewet udfylde dette, inden man holder et arrangement.

Vi fik en lageransvarlig: Dennis.

Scenarier:
Vi var 10 medlemmer afsted til Krigslive og fik dertil lavet to workshops.

Vi var 15 medlemmer afsted til sommerscenariet Khypris.

GamersWeekend og HøngCrewCon:
Vi har afholdt GamersWeekend17 i maj, GamersWeekend18 i august, GamersWeekend19 i 
november og GamersWeekend20 nu.

Jens og Rasmus ville holde et erstatningsarrangement for en GamersWeekend, der blev flyttet i 
april, men det blev desværre ikke til noget pga. for få tilmeldte.

Prisen for GamersWeekend og HøngCrewCon blev sat op med 50 kr., så prisen
blev 250 kr. for crewmembers og 300 kr. for non crewmembers inkl. 50 kr. i oprydningsgebyr, 
som bliver tilbagebetalt efter oprydning.

Det blev foreslået, at vi skulle søge penge til GamersWeekends til køb af spilleborde, figurer, 
terræn, opbevaringskasser og materialer. Det blev ikke gjort.

Vi fik ikke afholdt et HøngCrewCon i oktober (pga. tidspres)

Juniorkampagne:
Vi havde planlagt at holde et introarrangement i juli måned på Høng bibliotek, men det blev ikke til 
noget.

Vi har reklameret for kampagnen på kommuneskolens elevintra, og vi var i avisen efter 1. spilgang.

Vi fik afholdt tre spilgange af tre timer hver i Høng skov i september, oktober og november, hvor 
der ca. var 10-12 deltagere pr gang. I september fik vi også holdt en workshop, hvor vi lavede 
gaffasværd. Udover det har vi lavet våbenkofter.
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Steven og Josefine stod som hovedansvarlige, og teamlederne var Rasmus, Mikkel A., Mikkel O. og 
Dennis.

Vi fik støtte fra Bifrost.

Fremlæggelse af regnskab:
Dennis fremlagde regnskab.

2012

Indtægter Antal Beløb
Overført fra sidste år 6650,97
Medlemskontigent 21 3150
Tilskud fra kommunen 750
Støtte fra Kommunen 8000
Overskud GW16 343
Tilskud til 
førstehjælpskasse 1632
Overskud fra Bannerkrigen 498,24

Indtægter i alt 21024,21

Udgifter
Hjemmesiden
Webhotel 135
Domain 45

Krigslaiv
Stof 6844,5
Sten til kogeø 580
Buksesnor 125,07
2 hjelme 697
Sytråd 80

Andet
Stof 1188,4
Linolie 488,94
Førstehjælpekasse 1631,52
Vogn 519,6
Fad og skåle 1100
Warhammer 40k rulebook 450

Khypris
Fællesudgifter 2685,06

Kampagne
Stof 1422
Elverører 828

Udgifter i alt 18820,09
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Årets resultat 2204,12

Indkomne forslag:
Steven foreslog, at vi retter en stavefejl i vores vedtægter.
Det blev vedtaget.

Steffen spurgte, om vi skulle holde juniorkampagne igen.
Det vil vi gerne, dog med flere hjælpende hænder og flere NPC'er.
Der bliver afholdt spilgange d. 16. marts,  20. april og 18. maj 2013.
Steven og Josefine bliver hovedansvarlige igen.
Plotboss: Mikkel Plotbums: Steven
PRboss: Steffen PRbums: Denner
Steven finder ud af, om vi kan låne skoven de pågældende datoer og laver en hjemmeside.
Deadline for div. oplæg i arrangørgruppen er d. 9.2.2013

Steffen foreslog, at vi arrangerer et lille sommerscenarie i forlængelse af juniorkampagnen.
Vi venter med at tage en beslutning indtil næste møde.

Steffen spurgte hvilket sommerscenarie, der var stemning for.
Vi venter med en beslutning indtil næste møde.

Steffen spurgte, om vi skal give Jytte og Orla hjælpende hænder til vedligeholdelse af bordende i 
hestestalden, når vi bruger dem så ofte til GamersWeekends.
Steven spørger Orla.

Fastlæggelse af kontingent:
Det blev fastlagt til 150 kr.

Valgt af bestyrelse:
Stilling Navn

Formand Steven Gjelstrup Poulsen

Næstformand Jens Watson

Sekretær Josefine Lund Ludevigsen

Kasserer Dennis Sødal Christensen

Bestyrelsesmedlem Rasmus Bjerrum

Jens er blevet næstformand i stedet for Steffen, og resten af posterne er det samme som sidste år.

Valg af suppleanter og revisor:
Stilling Navn

Suppleant Mikkel Andersen

Suppleant Steffen Jørgensen

Revisor Merete Lund Ludvigsen
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Mikkel er stadig suppleant, Steffen er blevet suppleant i stedet for Thorbjørn, og Merete er stadig 
revisor.

Eventuelt:
Steffen søger nogle penge til vores GamersWeekends.

Vi arrangerer en fællestur til Vikingecon.

Dennis skriver til Slagelse Figur- og Hobbyforening om et evt. samarbejde.

Næste møde:
Næste møde er d. 2. marts 2013.
Inden næste møde:

• Steven har rettet stavefejl i vedtægterne.
• Vi har lurret på nogle sommerscenarier (inkl. det til juniorkampagnen), så vi kan tage en 

beslutning.
• Steven har snakket med Orla om slid på borde til GW.
• Steffen er kommet videre med at søge penge til GW.
• Dennis har skrevet til Slagelse Figur- og Hobbyforening.
• Josefine sørger for referatet af sidste møde.


