Generalforsamling Magnet 12/02/2017
Fremmødte: Joakim Jensen
Rene Schülts
Martin Pedersen
Steen Alcor
Thomas Petersen
Leo K. Heby
Lisbeth
Isabella
Via Skype:

Paw Lundshøj
Knud K. Simonsen
Jørgen A. Nielsen
Tristian Nielsen

1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab og budget, herunder kontingent for den næste periode.
4. Diskussion og godkendelse af Arbejdsprogram.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af Formand.
7. Valg af Kasserer.
8. Valg af 3 menige medlemmer.
9. Valg af 3 suppleanter.
10. Valg af Revisor.
11. Evt.

1: Thomas valgt som Ordstyrer, Referent Steen
2: Formandens beretning




It-udvalg
Ingen møder, internet er dog op og kørende.
Kørsel på sommercon rimeligt OK)
Elevator gruppen
Intet nyt ud over at der er planlagt en "opdatering" i løbet af det næste par år.











Muligvis dyr løsning, som skal finaniseres med sponser og andre tilskud,
hvis vi bliver på Kløvermarken.
SommerCon 30-40 aktiv sommerferie. Vi mangler folk til at hold styr på dem
Evt arrangere events med Bordbasser eller Epos.
Det er SUPPER LÆKKER at så mange tidligere og langfra boende medlemmer kommer.
Det andre con er også rimelige besøgende. Især julecon.
Flere nye medlemmer i løbet af året.
Aktivitets udvalg.
Nogle få, ellera var det enkelte medlemmer der lavede nogle weekend arrangementer.
NYE LOKALE.
Ikke de store muligheder, da Sønderborg Kommune kunne finde på at placere os i
Nordborg eller Ullerup, med en dårlig køreforbindelse.
Tiltænkt at oprette en paraplyforening, som samler adskillige bræt-, figur- og
rollespilforeninger, for at få mere indflydelse overfor kommunen.
BIBLIOTEKET (Claus)
Ny bygning ned ved havnen. Slutning af 2017. Gl. bygning muligvis til salg. Flytter inden
November 2017. Måske kunne bruges til foreninger. Bakkerbo skole er fyldt op, så muligvis
derfor planer for det gl. bygning

3: Regnskab og budget, herunder kontingent for den næste periode.





Revisor godkender regnskabet.
Spilkøb i år på kr 11.000,-.
Ingen ændringer i kontingent.
Likvide midler kr 20.000,-

4: Diskussion og godkendelse af Arbejdsprogram.








Forbedre/lovliggøre transport med elevator
Akustikken i klublokalet. Skillevægge og lyddæmpende forhold. Martin forsøger at finde
"profesionelle" folk.
Snakket med kommune at få et par skillevægge, samt lyddæmpe 3 af væggene, evt. med
tæpper.
IT-gruppen forbedring.
Sommercon udvalg.
Sponsering (God ide, mangler så en fast program). Knud melder sig til gruppen
Dobbelt jubilæum. Konkurrence , pr-job, Program klar gerne før den 1. maj, gerne 1. april.
Har stadigvæk ikke dato for hvornår conne afholdes.
Forsøge at kopier Århus brætspil con.
Tristan. Pathfinder turnering.
Redesign af hjemmesiden.

5: Indkomne forslag.




Budget til bestyrelsen. Ikke stemning for en grænse, da der ikke har problemer indtil nu.
Spar på spilkøb, og brug på lokale, hvis vi bliver her.
Anskaf et rullebord.

6. Valg af Formand.


Martin Pedersen (valgt, da ingen andre stillede op)

7. Valg af Kasserer.


Steen Alcor (valgt, da ingen andre stillede op)

8. Valg af 3 menige bestyrelsesmedlemmer.


Knud, Leo og Thomas (valgt, da ingen andre stillede op)

9. Valg af 3 suppleanter.


Joakim, Jørgen og Tristan (valgt, da ingen andre stillede op)

10. Valg af Revisor.


Rene Schültz (valgt, da ingen andre stillede op)

11. Evt.


Elevator gruppen forsætter. Leo overtager Paw plads.

