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Valg af dirigent:
Steven blev valgt som dirigent.

Bestyrelsens beretning:
Sidste generalforsamling var d. 25. januar 2014.

I 2014 har vi været 14 medlemmer.

Bestyrelsen har i 2014 holdt fire møder.

Til sidste generalforsamling blev det besluttet:
At vi ville rydde op på skolen. Det blev der gjort i februar.

At tage til Krigslive10, og det kom vi. Der blev i forbindelse med Krigslive afholdt fire workshops.

Derudover har vi:
Vi har deltaget i et vikingemarked i Munkebjergby med en kamparena.

Vi har haft nogle monstre af sted til ”Den Nye Verden” (Juniorkampagne i Holbæk).

Nogle medlemmer var af sted til scenariet Firefly.

Vi har afholdt GamersWeekend25, -26, -27 og nu GamersWeekend28.

I forbindelse med en oprydningsdag i september, fandt vi ud af, at vi skulle flytte lokaler. Derefter 
er vi flyttet lidt igen, men vi mangler en oprydning på vores nye lager.

Fremlæggelse af regnskab:
Dennis fremlagde regnskab.

Overført fra sidste år 7342.12

Indtægter Beløb

Medlemskontingent 15 2250

Tilskud fra kommunen 600

Arrangementer

GW24 overskud 1872

Tilskud til Krigslaiv 6350

Fælles udgifter til Krigslive 11 1100

Indtægter i alt 12172
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Udgifter

Hjemmesiden

Webhotel 0

Domain 0

Krigslaiv

Skjolde 417.24

Lædergrej 1682.28

Stof 202.37

Stof 1362.2

Våben 2786.25

Fisk / Nitter / Nåle / Penne 755.6

Gabestokken 300

Fællesmad 434.05

Vanddunk 159.95

Diesel 1 530.4

GamersWeekends

Bog: Dwarfs 300

Bog: Tyranid 300

Bog: Astra Militarum 300

Bog: Orks 300

Bog: Wood Elves 300

Udgifter i alt 10130.34

Årets resultat 2041.66

Kapital 9383.78
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Indkomne forslag:
Tre Ravneborgere var mødt op for at få Høng-Crewet med til Rænkespil2. Umiddelbart var folk 
positivt stemt overfor idéen, men vi har lovet at melde tilbage med et endeligt svar.
Hvis vi tager af sted, vil Høng-Crewet gerne bruge penge på det.

Bifrost har anbefalet os at rette i vedtægterne ang., hvad vores penge vil blive brugt til, skulle 
foreningen lukke. Det blev nedstemt, da vi synes, det i forvejen er fint formuleret.

Fastlæggelse af kontingent:
Sidste år var kontingentet 150 kr., og det blev igen i år fastlagt til 150 kr.

Valgt af bestyrelse:
Stilling Navn

Formand Steven Gjelstrup Poulsen

Næstformand Jens Watson

Sekretær Josefine Lund Ludvigsen

Kasserer Dennis Sødal Christensen

Bestyrelsesmedlem Rasmus Bjerrum

Rasmus er blevet bestyrelsesmedlem i stedet for Mads, 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

Mikkel er blevet suppleant i stedet for Thorbjørn, Steffen er blevet suppleant i stedet for Rasmus, og
Merete er stadig revisor.

Eventuelt:

Jens vil gerne stå for at tage et hold børn med til ”Den nye verden” i Holbæk. Det bliver i stedet for 
vores Juniorkampagne.

Josefine arrangerer en oprydning-af-vores-grej-dag.

David gjorde lidt reklame for Pathfinder Society.

Steven står for at arrangere en tur til næste Krigslive.

GamersWeekend29 vil blive afholdt d. 10.-12. april 2015.
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Næste møde:
Næste møde er d. 11. april 2015.
Inden næste møde:

• Bestyrelsen har meldt sig ind i foreningen.
• Vi har besluttet om vi skal med til Rænkespil.
• Steven har bestil dankort til Dennis.
• Steven har inviteret til GamersWeekend29.
• Steven har fundet ud af noget mere omkring Krigslive.
• Jens har arrangeret en tur til ”Den nye Verden”
• Josefine har fundet en oprydningsdag.
• Josefine sørger for referatet fra generalforsamlingen.


