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

Josefine blev valgt som referent.

Bestyrelsens beretning:
Sidste generalforsamling var d. 13. januar 2018, derudover har vi holdt ét bestyrelsesmøde 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 Mads Kaae Andersen

Suppleant Mikkel Andersen
Suppleant Steffen Jørgensen
Revisor Merete Lund Ludvigsen

Til sidste generalforsamling blev det foreslået, at vi sælger lidt ud af vores udstyr. Indtil videre er 
der ikke solgt noget.

Det blev foreslået, at vi rydder op i vores terræn.

Steven og Josefine ville gerne opbevare kogeøen, men den ligger stadig hos Stevens forældre.

Vi har afholdt tre GamersWeekends, to Malifaux-turneringer og én Ringenes Herre-turnering.

Vi havde to medlemmer af sted til liverollespil i sommers, og tre medlemmer tog til zombielive. 

Vi har købt en foamcutter.

Fremlæggelse af regnskab:
Dennis fremlagde regnskab.

Overført fra sidste år

Indtægter Beløb

Medlemskontigent 10 1500
Kommunen 300

Indtægter i alt 1800

Udgifter

Faste:
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Webhotel

Domain 50
Bifrost 2017/2018 800

Sommerscenarie:

Telt 1776

Udgifter i alt 2626

Årets resultat -826

Kapital 13.841,70

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

Valg af suppleanter og revisor:
Stilling Navn

Suppleant Poul Brøgger

Suppleant -

Revisor Merete Lund Ludvigsen

Eventuelt:
Dennis foreslog at vi får dankort. Det vil ham og Steven gå videre med.

Vi vil gerne sætte Mads og Jens til at lave mere terræn. Det vil de gerne, og de vil gerne lave nogle 
workshopdage, hvor andre også har mulighed for at deltage.

Mads og Jens vil gerne holde en Ringenes Herre -turnering til september.

Dennis foreslog en oprydning af vores lager til foråret. 

Jens kunne godt tænke sig T-shirts med et Høng-Crew-logo. Steven vil designe et.
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Vi satser på at afholde endnu en Malifaux-turnering i foråret 2019.

Næste møde:
Næste møde er d. 23.3.2019

Inden næste møde:
• Bestyrelsen har meldt sig ind i foreningen.
• Vi har fundet en dato for oprydning af lageret.
• Der er ryddet op i vores terræn.
• Måske er kogeøen kommet til ind til Steven og Josefine.
• Steven og Dennis skaffer foreningen et dankort.
• Jens og Mads har evt. fundet datoer til terræn-workshops.
• Jens og Mads har evt. fundet en dato til en Ringenes Herre -turnering.
• Steven har lavet et design til T-shirts.
• Josefine sørger for referatet fra generalforsamlingen.


