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

Josefine blev valgt som referent.

Bestyrelsens beretning:

I 2016 har vi være otte medlemmer.

Kontingentet har været på 150 kr.

Til sidste generalforsamling blev det besluttet: 
• 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.

• 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

Derudover har vi:
• Vi har deltaget i et vikingemarked d 11. juni 2016. i Munkebjergby med en kamparena.
• Vi har afholdt GamersWeekend32, 33, 34 og 35.
• Steffen foreslog en fællestur til Vikingecon i oktober, og det blev vedtaget at Høng-Crewet 

ville betale 10 billetter. Ingen benyttede sig af tilbudet.

Fremlæggelse af regnskab:
Dennis fremlagde regnskab.

Overført fra sidste år 10588.96

Indtægter Beløb

Medlemskontigent 8 1200

Tilskud fra kommunen 150
GW 32 551.74

Indtægter i alt 1901.74

Udgifter

Faste
Webhotel

Domain
Bifrost 2015/2016 800

Udgifter i alt 800
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Årets resultat 1101.74

Kapital 11690.7

Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.

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 Kenneth Olander

Kenneth 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 Mads Kaae Andersen

Revisor Merete Lund Ludvigsen

Mads er blevet suppleant i stedet for Steffen.

Eventuelt:
Dennis spurgte, om det stadig giver mening at have en hjemmeside, når foreningen ikke er så aktiv i
øjeblikket. Vi blev enige om at det stadig giver god mening.

Dennis kunne godt tænke sig, at vi fik brugt vores udstyr lidt mere, og at vi kommer mere ud og 
spiller liverollespil. De fleste af os vil gerne ud og spille mere liverollespil, men af forskellige 
årsager kommer vi ikke af sted i øjeblikket.
Jens foreslog at foreningen betaler billetterne til evt. arrangementer for at lokke folk af sted, og vi er
enige om, at vi meget gerne kaster penge efter medlemmer, der gerne vil ud og spille liverollespil.
Det blev også foreslået, at vi kunne holde et juniorliverollespilsarrangement igen i Høng, og det 
blev vedtaget. Det bliver en enkelt dag engang i september. Dennis er hovedansvarligt, og Jens, 
Carsten og Josefine hjælper til.

Næste møde:
Næste møde er d. 1. april 2016 (til GamersWeekend37)
Inden næste møde:
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• Bestyrelsen har meldt sig ind i foreningen.
• Steven har fjernet punktet ”Ungdomskolen” på hjemmesiden.
• Måske er vi et skridt nærmere en takkeliste.
• Dennis, Jens og Josefine har noget at sige om juniorsensommerlivearrangement.
• Josefine sørger for referatet fra generalforsamlingen.


