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Generalforsamlings start: 12:00 

Fremmødte stemmeberettet medlemmer: Fuldenavn (Initialer) 

Jesper Buchwald Fuglsang (JFU) 

Jens Corfitzen Hentzen (JCH) 

Morten Wifstrand (MIW) 

Lena Jensen (LLJ) 

Morten Bendix Winkel (MBW) 

Rasmus Purkhús (RP) 

Anders Sinkbæk (ASI) 

Robin Sjølander 

Niels Peter Lindemann 

Thomas Henriksen (TH) 

Sune Holm (SH) 

Benedicte Kock-Serner 

Daniel Koch-Serner 

Danny Bechmann 

Johan Jensen 

Mickey Hybertz (MHY) 

 

Total:  16 

 

Fremmødte ikke stemmeberettet medlemmer: 

  

 Total: 0 

 

Medlemmer repræsenteret ved fuldmagt: Fuldenavn (Fuldmagt holder) 

Sune Van der Loo (LLJ) 

Morten Søndergaard (JFU) 

Michael Hansen (JFU) 

Andreas Engel (MIW) 

Dan Andersen (MIW) 

Simon Peter Gidsing (JCH) 

Kasper Lind-Olesen (JCH) 

Dan Østergaard (MBW) 

Baraldur Mikladal (RP) 

Mads Kirchhoff (TH) 

Ole Frederiksen (TH) 

Mark-Temba Christensen (SH) 

Jonathan Flemming McDnnell Anholm (SH) 

 

Total:  13 

 

Samlet antal gyldige stemmer (Max antal stemmer):    29 Stemmer    
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Referat – Opdelt på Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent  

 Jesper (JFU) er valgt som Dirigent 

 Lena (LLJ) er valgt som Referent 

Registrering af deltagende medlemmer og fuldmagter. 

Dirigent og formand konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt i foreningens 

ånd og at generalforsamlingen er beslutningsdygtig. 

 

2. Bestyrelsens beretning v/formand – Morten Wifstrand 

2019 har været et godt år for forening både nye og gamle medlemmer. 

Der har været god aktivitet i de forskellige udvalg men vi bruger ikke budgettet. 

  

Der har været en del arrangementer i løbet af året og de har dækket de udgifter som måtter 

der var blevet lagt ud for tidligere på året. 

Og der kommer en del arrangementer i det kommende år også. 

 

Julefrokosten løb godt og alle hyggede, vi var en del mere end sidste år. 

Der skal selvfølgelig festes og fejres i det kommende år også. 

  

3. Regnskabet v/kassér – Morten Bendix Winkel - Regnskabet udleveret i papir form 

Gennemgang af regnskabet i tal. 

Kiosk og sodavand er blevet slået sammen under budget. Indtjeningen i kiosken har været 

mindre end forventet, men det vurderes ikke at være svind som sådan, men i stedet pga. fri 

sodavand ved interne arrangementer, så som julefrokost og arbejdsweekender, som ikke er 

blevet afskrevet til arrangementet, hvorfor kiosken direkte har båret omkostningen og det 

påvirker resultatet. Fremadrettet vil der blive afhold sodavands status en gang i kvartalet. 

Det kommenteres også at der skal tages højde for indkøbs periode forskydninger på tværs af 

år. 

 

Indestående beløb og regnskab gennemgås. 

 

Revisor kommenterer på kioskens indtjening og har fået forklaring på sodavands fordelingen. 

Ingen yderligere kommentarer fra intern Revisor. 

Afstemning 

Der er sket en forkert kontering mellem Pen & Paper og  brætspils konti, som rettes inden 

godkendelse. 

Stemme resultat:  Budget godkendt enstemmigt  
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4. Indkommende forslag. 

 Forslag 1 – Ændrings forslag i §4. Kontingent – Forslagsstiller: Louise Ammitzbøll Andersen 

Fra:  1. Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent. Størrelsen af 

kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. 

Til:  1. Til drift af foreningens formål betales et årligt eller halvårligt kontingent. 

Indbetalingen skal ske første bankdag i januar og/eller første bankdag i juli, og 

medlemskabet følger det halve eller hele kalender år der er betalt i. Størrelsen 

af kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. 

 Kommentarer / Diskussioner 

Forslaget forklares stillet fordi live rolle spillerne kun bruger foreningens faciliteter ca. 

halvårligt, så det ville give mest mening at gøre det halvårligt.  

Argumenter for og imod halvårligt medlemskab og hvordan det i så fald skal håndteres 

gennemgås. 

Vi kører pt. med præcedensen for at lade nye medlemmer betale ”rest del år” det år de 

melder sig ind, inddelt i kvartaler. Det ville frafalde hvis ½års medlemskab vedtages. 

 

Det forslås at man i så fald kan reduceret medlemskab til liverollespiller der kun bruger 

klubben lidt af tiden, efter længere gennemgang blev det fastslået at alle medlemmer er lige 

uanset hvilken del af foreningen man benytter, et medlemskab er et medlemskab. 

Dirigenten afsluttede diskussionen da det der ikke var nye augmenter og rykkede til 

afstemning. 

  Stemme resultat: 01 For | 26 Imod | 02 blanke 

 

5. Fastsætning af kontingent 2021 og godkendelse af budgettet 2020 – Budget, udleveret i papir form  

 Kontingent fastsættelse: 

Pt. står satsen til 500Dkk (Bestyrelsens forslår at fastholde niveauet) 

 Forslået satser: 400Dkk – (Indsendt af Louise Ammitzbøll Andersen) 

Kommentarer / Diskussioner: 

Det nævnes at der på General forsamling for flere år siden, under eventuelt, blev givet en 

henstilling, forslået af Daniel Koch-Serner, for at fastsætte et bestemt beløb som den 

maksimale indestående formue.  

Det forklares at der har løbende været taget hensyn til denne henstilling sammenholdt med 

foreningens fremtid, udviklings ønsker og en holdning til at vi skal have mulighed for at 

reagere økonomisk på ”gode muligheder” samt hvad nu hvis, som f.eks. vand i kælderen osv. 

Det vurderes i øvrigt at tiden har været knap, grundet høj aktivitet, hvorfor der er flere 

indkøb der er afstemt men ikke har fundet sted endnu, de flyttes til det nye år (2020), 

hvorfor de afstemte beløber vil blive brugt som aftalt blot med en periode forskydning, dette 

fremgår af det fremlagte budget forslag. 
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Det giver ikke mening at lave store indkøb for bare at lade dem henstå på lageret uden at 

blive bruget. I bedste tilfælde kan de betyde at vi kunne have købt nyere og bedre til samme 

penge, i værste tilfælde kan materialet forfalde uden brug. 

Afstemning 

Dirigenten afsluttede diskussionen da det der ikke var nye augmenter og rykkede til 

afstemning. 

  Stemme resultat:  

Kontingent på 500Dkk for 2021: 24 For 

Kontingent på 400Dkk for 2021:  4 For 

Blanke:  1 

  Kontingent for 2021 er sat til 500Dkk 

 

Budget godkendelse:  

Gennemgang af budget ved  Morten Bendix Winkel 

Morten forklarer medlems fald/stigning forholdene, grundet spørgsmål herom. 

De nye tiltag til Kiosken forklares og forventningerne til denne ridses op. 

Det kommenteres at budgettet er sat ambitiøst igen, i forhold til forbrug, hvor vi ønsker det 

højnet. 

Vores hjemmsidehosting blev også diskuteret, den skal rykkes fra en udbyder til en anden, 

der dog komplikationer, der blev gennemgået. 

Der blev spurgt til foreningens Radiofrekvens gebyrer, og hvorfor det ikke fremgår af 

budgettet. Det svares med at der ikke har været modtaget en opkrævning de seneste par år. 

Daniel Serner undersøger om det er ophørt, eller der bare ikke har været indleveret regner 

og derfor ikke betalt af foreningen. 

Afstemning 

Det aftales at punktet ”Frokost” omdøbes til ”Arbejdsweekend”, inden der stemmes. 

 

   Stemme resultat: 29 For 0 Imod 0 blanke 
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6. Valg til bestyrelsen. 

Valgt til Næstformand 

Benedicte Koch Serner genopstiller. 

Ingen andre stillede op 

Stemme resultat: 29 For | 00 Imod | 00 blanke 

Valg til Kasserer  

Morten Bendix Winkel genopstiller. 

Ingen andre stillede op 

Stemme resultat:  29  for MBW | 00 Imod | 00 Blanke 

 Valg til Sekretær 

Jens C. Hentzen opstiller. 

Ingen andre stillede op 

Stemme resultat:  29 for JCH | 00 Imod | 00 Blanke 

Valg til Mening bestyrelsesmedlem 

Jesper B. Fuglsang genopstiller. 

Ingen andre stillede op 

Stemme resultat:  28 for JFU | 00 Imod | 1 Blanke (ASI) 

 

7. Valg af suppleanter (2) – Valgfrie poster – ikke påkrævet 

1. Daniel Koch-Serner opstiller 

 2. Thomas Henriksen opstiller 

  

Stemme resultat:  Begge opstillere er enstemmigt valgt   
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8. Valg af ansvarlige for udvalg 

Brætspils-udvalg (1) 

 Daniel Koch Serner genopstiller 

Ingen andre stillede op 

Stemme resultat:  29 for Daniel | XX for XX | XX Blanke 

Figur-udvalg (3) 

 Lena Lindholm Jensen genopstiller 

 Dan Østergaard genopstiller 

 Kasper Lind-Olesen genopstiller 

Der stemmes om konstellationen i sin helhed 

Stemme resultat:  27 for konstellationen | 00 Imod | 2 Blanke 

Live-udvalg (1) 

 Daniel Koch Serner genopstiller 

Ingen andre stillede op 

Stemme resultat: 26 for DKS | 3 Blanke 

Pen & Paper-udvalg (1) 

 Benedicte Koch Serner genopstiller 

Ingen andre stillede op 

Stemme resultat: 29 for BKS | XX Blanke 

Telt-udvalg (1) 

 Tommy Schouw genopstiller 

 Mickey Hybertz stiller op 

Stemme resultat: 00 for Tommy | 29 for Mickey | 00 Blanke 

Fest-udvalg (1-3) 

 Lena Lindholm Jensen genopstiller 

  Benedicte stiller op 

  Louise stiller op 

Der stemmes om konstellationen i sin helhed 

Stemme resultat: 29 for konstellationen | 00 Blanke 
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9. Valg af revisor og suppleant 

 Mads Kirchhoff genopstiller som Intern Revisor 

Ingen andre stillede op 

Stemme resultat: 29 for MKH | 00 Blanke 

 Rasmus Purkhús genopstiller som Revisor suppleant 

Ingen andre stillede op 

Stemme resultat: 29 for RPH | 00 Blanke 
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10. Eventuelt – Forslag kan ikke vedtages under dette punkt 

 1. Anders Sinkbæk 

 Oversigt over brætspil ville gøre det nemmere at bruge den del af foreningen. 

- Daniel Serner påtager sig som brætspilsansvarlig at udfærdige en liste og gøre den 

tilgængelig. 

2. Danny Bechmann 

Bestyrelsen skal tage aktiv stilling til tidligere 2MD terræn hvad der skal ske med det. 

- Danny Bechmann hjælper med processen. 

3. Daniel Koch-Serner 

Daniel ønsker at vi formaliserer hvem der er i Kiosken, og evt. kiosk udvalg. 

Kiosk udvalg – ”tjener penge til egen brug” altså til udvikling af kiosken yderligere, men 

henblik på arrangementer osv.. 

Bestyrelsen sætter et udvalg efter general forsamlingen, men det er i plenum accepteret at 

de nuværende kræfter fortsætter dette og tager ansvaret for udvalget, men sættes ellers af 

bestyrelsen. 

- Kiosk udvalget består således af: 

- Jesper Buchwald Fuglsang 

- Lena Jensen 

- Morten Wifstrand 

4. Mickey Hybertz 

Der ønskes en åben kalender til hvad der sker i foreningen, samt, hvilke ting der kan lånes og 

hvornår. 

- Dette kan fikses med hjemmesiden som der arbejdes på. 

- Det betyder også at al udlån af materiel væk fra skolen skal registreres og reserveres, så 

vi ikke står i en situation hvor der er overlap.  

 5. Thomas Henriksen 

 Kan der oprettes brætspilsdage/hygge dage i klubben? 

- Brætspilsudvalget kigger på dette i løbet af året, der forslås en fast  måneds dag. 

- Første gang bliver d. 2. lørdag i marts. 

6. Daniel Koch-Serner 

Har ikke fået undersøgt Bifrost forhold, men Benedicte konkludere, efter snak med Bifrost, at 

vi ikke er interessante for Bifrost grundet antallet af aktive medlemmer der spiller Live.  

 

Der stilles i øvrigt soørgsmål til om vi er GDPR complient 

- Bestyrelsen håndtere denne proces. 

7. Morten Wifstrand 

Vil allerede nu melde et ønske om at der til næste generalforsamling laves en ændring til 
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eksisterende vedtægter der gør det muligt rent at indkalde til generelt forsamling ved brug af 

digitale medier, så som Facebook og hjemmeside, således at det kan gøres hurtigt, effektiv 

og billigt. 

 

8. Mickey 

Telte og udlåning af telte.  

Der spørgs til om ”andre”, ikke medlemmer kan sove i Ravneborg teltene. 

- De gældende, om end løse, regler blev ridset op. 

- Mickey vender tilbage til bestyrelsen om et evt. nyt telt regelsæt, så vi kan komme ”Up-

to-Date”.  

 

 

Afslutning – Der takkes for god ro og orden. 


