
Generalforsamling 14. februar 2015 
 

Side 1 af 2 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Leo; ordstyrer og Paw; referent 

2. Formandens/Bestyrelsens beretning   

Formanden mener at vi havde for få arrangementer, men at dem vi havde fik godt 
fremmøde. 
Vi havde dog en del problemer med kløvermark hallen i år grundet dobbelt booking. 
Julecon var i kløvermark hallen, i kælderen - rummet passede godt til det 
fremmødte antal; hvis flere kommer med skulle vi tage nogle tiltag. 
De medlemmer vi fik fra aktivsommerferie har vi ikke rigtig set til mandag og 
tirsdags møder, der var dog enkelte til jule-con; vi er dog glade for dem grundet at 
de sætter vores gennemsnitsalder ned og derved får vi større støtte. 

3. Godkendelse af regnskab og budget, herunder kontingent for den næste 
periode 

Regnskabet er godkendt af revisor uden indvendinger. 
Martin og Leo skal se på IT på kløvermarken om vi har råderet over internettet og 
tager handlinger alt efter hvilke rettigheder vi har hertil. 
Kontingent for næste periode er uændret; 100kr. 

4. Diskussion og godkendelse af arbejdsprogram 
a. Leo og Martin skal se på vores forbindelse i kløvermarkhallen. 
b. Mandag og tirsdags klubmøder. Mandagen bliver ofte brugt til brætspil og til 

tider på rollespil, hver tirsdag er der fast en rollespils gruppe. Formanden 
ønsker at grupperne der kommer fortæller om deres spil for at vise at 
klubben er aktiv. Facebook gruppen skal opdateres med hvornår der spilles. 

c. Biblioteket havde en klub stefan, men grundet omrokering bliver de 
ressourcer brugt anderledes. Claus kører dog et 5th edition scenarie på 
biblioteket 15-18.  
Claus vil slæbe dem der ikke har rollespil om aftenen med op til magnet for 
at spille med dem her. 
Claus vil spørge dem der spiller rollespil om de ikke vil spille på 
sønderborghus under magnet.  
Biblioteket har fået brætspil, og disse udlånes med meget stor success. De 
vil derfor om nogle måneder afholde en café hvor de introducere nyere 
brætspil til at folk kan afprøve; ca. 2-3 timers spil. - Biblioteket prøver at hive 
magnet og bordbasserne ind over dette arrangement for at sprede 
budskabet.  
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5. Indkomne forslag 

Martin foreslår at vi begynder at afholde weekend arrangementer og/eller 
samarbejde med biblioteket: Martin og Claus vil sætte sig sammen og komme med 
forslå. 
Spilforslag behøver ikke at blive meldt til generalforsamling, men blot gives på 
facebooksiden hvor der vil stemmes om dette der, hvis ingen indsigelser kommer, 
tages dette op af bestyrelsen til indkøb. 
Sommercon i uge 28, da aktiv sommerferie er i uge 27-28. Dette er det bedst 
mulige tilbud pt. 
Tilladelser til at tage billeder med personer på. Paw undersøger dette og vender 
tilbage til bestyrelsen med dette. 
Liste over medlemmer skal laves og være offentlig tilgængelig. 

6. Valg af formand 

Paw Lundshøj  
7. Valg af kasser 

Steen Alcor  
8. Valg af tre menige medlemmer 

Thomas Petersen  
Martin Pedersen  
Michael Kjær  

9. Valg af tre suppleanter 

Joakim Jensen  
Knud Simonsen  
Leo Heby  

10. Valg af revisor 

Claus Jacobsen  
Eventuelt  

Steen Alcor finder en egnet padawan som han kan lære op som kasser. 


