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Valg af dirigent og referent:
Steven blev valgt som dirigent.
Josefine blev valgt som referent.

Bestyrelsens beretning:

I 2015 har vi være 13 medlemmer.

Kontingentet har været på 150 kr.

Til sidste generalforsamling snakkede vi om
• At Jens gerne ville stå for at tage et hold børn med til ”Den nye verden” i Holbæk. Det 

skulle være i stedet for vores Juniorkampagne. 
Det blev ikke til noget.

• Josefine skulle arrangere en oprydning-af-vores-grej-dag. Vi fik ryddet op af to omgange, og
kunne nu godt bruge nogle flere murerbaljer og en dymo, så vi kan se hvor ting skal stå. 

• Steven stod for at arrangere en tur til Krigslive, hvor seks medlemmer var af sted sammen 
med Ravsholt Reopos.

• Vi planlagde GamersWeekend29, der blev afholdt i april. Derudover har vi afholdt 
GamersWeekend30 i september, GamersWeekend31 i november og nu Gamersweekend32.

Arangementer vi har deltaget i
• Steven har hjulpet nogle spejdere i Ringsted med et weekendarrangement. 
• Tommy fik lov til at låne vores markhus til Rænkespil. Vi havde to medlemmer med til 

scenariet. 
• I samarbejde med Ravnsholt Reopos har en gruppe medlemmer været til en kampagne på 

Ulvsborg . Indtil videre har de været af sted to gange.
• Jens har hjulpet Ravnsholt Reopos til et arrangement med at værge medlemmer. 
• To medlemmer var af sted til College of wizardy i Polen.

Andet
• Der er blevet arbejdet på en takkeliste til hjemmesiden, men den er ikke færdig endnu. Der 

er på hjemmesiden oprettet en forumtråd  om, hvem der skal på en takkeliste. 
• Vi har købt ny maling, file, et bor, og målebånd til GamersWeekends. Planen er også at købe

nogle skakure.
• Steven skulle bestille dankort til Dennis, men det kræver underskrifter fra hele bestyrelsen. I

stedet vil vi til denne generalforsamling udfærdige tegningsregler i vores vedtægter, så der 
kun skal bruges en enkelt underskrift. 

• Vi har givet Jes en god kniv i afskeds-/pensionsgave.

Fremlæggelse af regnskab:
Dennis fremlagde regnskab.

Overført fra sidste år 9677.78

Indtægter Beløb

Medlemskontigent 13 1950
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Tilskud fra kommunen 300

GW 28 Overskud 1869.76
GW 29 Overskud 1018.36

GW 30 Overskud 408.35

Indtægter i alt 5546.47

Udgifter
Hjemmesiden

Webhotel 165
Domain 45

Uld 539.85

Hundetæppe 25
Oprydningsdag - Mad 154.35

Oprydningsdag - Mad 334.34
Faraoes 2289

Gave til Jes 1082.75

Udgifter i alt 4635.29

Årets resultat 911.18

Kapital 10588.96

Indkomne forslag:
Dennis foreslog at vi fjerner punktet ”Ungdomskolen” på hjemmesiden, da det er ved at være længe
siden, der har været oprettet et hold. I stedet kunne vi have et punkt til takkelisten.
Det blev vedtaget.

I vores vedtægter står der, at vi skal være 20% af medlemmerne til stede for at kunne holde en 
generalforsamling. Dennis foreslog at vi fjerner det punkt.
Det blev vedtaget.

Steven foreslog at vi ændrer vedtægterne, så der er to tegningsberretigede.
Det blev vedtaget at formanden og kassereren er de tegningsberretigede.

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

Valgt af bestyrelse:
Stilling Navn
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Formand Steven Gjelstrup Poulsen

Næstformand Jens Watson

Sekretær Josefine Lund Ludvigsen

Kasserer Dennis Sødal Christensen

Bestyrelsesmedlem Mads Kaae Andersen

Mads er blevet bestyrelsesmedlem i stedet for Rasmus, 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

Det er det samme som sidste år.

Eventuelt:
GamersWeekend33 bliver d. 1.-3. april 2016 med samme deltagerpris, som det har været i 2015.

Mads foreslog, at vi ligesom sidste år, tager med til vikingemarked i Munkebjergby i starten af juni.
Mads laver et opslag/begivenhed på facebook om det.

Steffen foreslog, at vi laver en fællestur til Vikingecon i oktober, og at turen evt. kunne sponsoreres 
af Høng-Crewet.
Det blev vedtaget at Høng-Crewet betaler 10 billetter med mad. Man sender en mail til Steven, hvis 
man ønsker, at Høng-Crewet skal betale billetten. Bestyrelsen beslutter hvem der får tilskud.

Christian ville gerne kunne reklamere for GamersWeekend, når man er ude og spille andre steder.
Steven laver for hver GamersWeekend en folder, der kan downloades på hjemmesiden under 
”arrangementer” og den pågældende GamersWeekend. (Der har ikke været lavet en folder til 
GamersWeekend31 og 32)

Næste møde:
Næste møde er d. 2. april 2016.
Inden næste møde:

• Bestyrelsen har meldt sig ind i foreningen.
• Steven har fjernet punktet ”Ungdomskolen” på hjemmesiden.
• Steven har skrevet ændringerne ind i vores vedtægter.
• Steven har inviteret til GamersWeekend33 og lavet en folder.
• Mads har lavet et opslag om vikingemarkedet.
• Josefine sørger for referatet fra generalforsamlingen.


