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

Josefine blev valgt som referent.

Bestyrelsens beretning:
Sidste generalforsamling var d. 7. januar 2017, derudover har vi holdt ét bestyrelsesmøde i april og 
ét i oktober.

Sidste år var kontingentet 150 kr.

Bestyrelsen bestod i 2017 af:

Formand  Steven Gjelstrup Poulsen
Næstformand  Jens Watson
Sekretær  Josefine Lund Ludvigsen
Kasserer  Dennis Sødal Christensen
Bestyrelsesmedlem Kenneth Olander

Suppleant  Mikkel Andersen
Suppleant Mads Kaae Andersen
Revisor Merete Lund Ludvigsen

Til sidste års generalforsamling blev det foreslået, at vi kunne holde et 
juniorliverollespilsarrangement igen i Høng. Vi var friske på idéen, men det blev aldrig til noget.

Vi har afholdt GamersWeekend36, 37, 38 og 39.
Vi har fået lavet en takkeliste på hjemmesiden.
Jens har hjulpet til med SFO-Krigslive.

Til sidste bestyrelsesmøde blev det vedtaget, at vi holder en Malifoux-turnering en gang i marts.

På sidste bestyrelsesmøde fik vi (bestyrelsen) til opgave at tænke over, hvad Høng-Crewet er for en 
forening, hvad den kan, og hvad den skal fremover.

Fremlæggelse af regnskab:
Dennis fremlagde regnskab.

Overført fra sidste år 12.840,7

Indtægter Beløb

Medlemskontigent 13 1950

Jose 2016 150

Indtægter i alt 2100
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Udgifter

Faste
Webhotel 228

Domain 45

Udgifter i alt 273

Årets resultat 1827

Kapital 1.4667,7

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 Mads Kaae Andersen

Mads er blevet bestyrelsesmedlem i stedet for Kenneth, 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

Steffen er blevet suppleant i stedet for Mads.

Eventuelt:
Det blev foreslået at vi sælger ud af noget af vores udstyr. Det blev vedtaget og Steffen blev valgt 
som tovholder.

Der bør ryddes op i vores terræn i løbet af en GamersWeekend. Meget af terrænet er slidt.

Jens og Mads vil gerne stå for en Ringes Herre -Turnering
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Vi tilføjer figurspil til vores beskrivelse i vores vedtægter, da vi i øjeblikket spiller mere figurspil 
end liverollespil.

Steven og Josefine vil gerne opbevare (og benytte) kogeøen.

Næste møde:
Næste møde er til GamersWeekend41, dato kommer senere.

Inden næste møde:
• Bestyrelsen har meldt sig ind i foreningen.
• Steven har tilføjet figurspil til vores vedtægter.
• Josefine sørger for referatet fra generalforsamlingen.


