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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. 5. januar 2019. Det er det eneste møde, vi har holdt i 2019. Der har 
været planlagt bestyrelsesmøde, men kun få fra bestyrelsen kunne deltage, og det blev derfor aflyst.

Sidste år var kontingentet 150 kr.

Vi var 10 medlemmer sidste år.

Bestyrelsen bestod i 2019 af:
Formand Steven Gjelstrup Poulsen
Næstformand Jens Watson
Sekretær Josefine Lund Ludvigsen
Kasserer Dennis Sødal Christensen
Bestyrelsesmedlem Mads Kaae Andersen

Suppleant Poul Brøgger
Revisor Merete Lund Ludvigsen

Vi har fået et dankort, men mangler nu en kode. Steven eller Dennis får fat i en kode.

Vi ville gerne have Mads og Jens til at lave mere terræn. Det ville de gerne, og de ville gerne lave 
nogle workshopdage, hvor andre også kunne deltage. Jens og Mads har fået lavet en masse terræn 
op til deres Ringes Herre turneringer. Det blev ikke til nogle officielle workshops denne omgang.

Mads og Jens har afholdt en Ringenes Herre -turnering.

Vi havde planlagt at rydde op i vores live-lager, men det blev ikke i 2019.

Til sidste generalforsamling blev det foreslået at vi fik lavet T-shirts med et Høng-Crew-logo. De T-
shirts vi har fundet tilbud på blev for dyre. …. kender en der måske der kan få dem billigere.

Vi har afholdt fire GamersWeekends.

Carsten har lånt udstyr til Tronspillet.

Jens og Mads har lånt lidt udstyr.

Fremlæggelse af regnskab:
Dennis fremlagde regnskab.
(Se næste side)
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Overført fra sidste år 13.841,70

Indtægter Beløb

Medlemskontigent 10 1.500
Kommunen 0

GamersWeekend44 250

Indtægter i alt 1.750

Udgifter
Faste:

Webhotel 228
Domain 58,75

Bifrost

Udgifter i alt 286,75

Årets resultat 1.463,25

Kapital 15.304,95

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 Carsten Tune Petersen

Revisor Merete Lund Ludvigsen

Eventuelt:
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• Mads og Jens holder to Ringenes Herre-turneringer i 2020

• Jens vil afholde en WarmaHordes-turnering.

• Steven får fat i en kode til dankortet.

• Vi snakkede om at lave et bygge-terræn-arrangement.

• Vi havde snakket om, at det kunne være rart med en bedre akustik i hestestalden. Jens vil gå 
videre med det, da han måske kan skaffe noget lyddæmpende materiale.

Næste møde:
Næste møde vil blive d. 2. maj til GamersWeekend50


