Referat af generalforsamling i 2 Many Dragons,
søndag den 11. november, 2001.
OBS - OBS - OBS
Kontingentet for år 2002 er kr. 300,Beløbet skal betales INDEN 15. januar 2002 og kan allerede indbetales nu.
Hvis kontingentet ikke bliver betalt inden fristen vil der påløbe kr. 100,- i bøde (for
medlemmer 2001).
Hey! Har du læst det der står i boksen ovenfor ??

Dagsorden for generalforsamlingen:
1) Godkendelse af dagsorden
2) Valg af dirigent og referent
3) Bestyrelsens årsberetning, herunder formandens og kassererens.
4) Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Valg af bestyrelse, a. Formand, b. Kasserer, c. Næstformand, d. 2 menige, e. 1 suppleant.
7) Eventuelt, a. Lokaler, b. Betaling af kontingent (straf), c. Arrangementer
Ad 1:

Referatet godkendt.

Ad 2:

Gert refererer, Sune dirigerer.

Ad 3:

Formanden fortæller om bestyrelsesåret. Der blev i perioden afholdt julearrangement, men der var for få
turneringer (ingen). Der blev afholdt en succesfuld terrænweekend, og en knap så vellykket maleweekend. Der
skal flere arrangementer til.
I år 2000 blev kortspillerne sluset over i deres egen nystartede forening, og herefter har vi kun fået en eneste
klage fra Kulturværket, hvilket var et problem tidligere.
Hjemmesiden www.2md.dk er kommet op igen med ny webmaster, som efter formandens mening ikke
opdateres tit nok...
Og så har begivenhederne den 11. september i USA haft indflydelse på verdenssituationen!
Kassereren præsenterer regnskabet, som blev godkendt:
Indtægter:

Udgifter:

Kontingent
Renter
Støtte
Salg af figurer
Samlet

Resultat:
Balance:

Total balance:

2150,22,0,4171,1404,4939,-

Bank
Kontakt

22660,1644,24304,-

Ad 4:

Ingen nye forslag.

Ad 5:

Kontingentet fastsættes til 300, - for året 1/1 -31/12 2002 (150,- for 1/7-31/12). Kontingentet skal betales
SENEST 15. januar 2002, men kan betales allerede NU.

Ad 6a: På valg til formand var Sune og Per. Sune blev valgt til formand 9-3.
Ad 6b: Fredsvalg til posten som kasserer, Preben forsætter.
Ad 6c: På valg til næstformand var Gert og Per. Gert blev valgt 7 -6.
Ad 6d: På valg til 2 menige poster var Samuel, Thomas, Per, Ask, Mikkel, Jakob, Peter og C hristoffer. Per og Samuel
blev valgt med stemmer 8 hhv. 4 mod 3-3-3-3-3-1.
Ad 6e: På valg til suppleantposten var Thomas, Mikkel, Christoffer, Peter og Ask. Ask blev valgt med 5 mod 4 -3-1-1.
Ad 7a: Lokaler. Bestyrelsen er stadig på udkig efter lokaler. E n grund til at kontingentet forøges til 300, - pro anno, er
at vi så kan tage nogle lokaler når de bliver ledige, uden først at skulle indkalde til generalforsamling.
Vejle kommune har købt ”Bygningen” og vil ombygge den til almennyttige formål (fx. ønske r Kulturværket
plads i Bygningen). Der er åbent hus i Bygningen 24. november, hvor vi opfordrer vore medlemmer til at møde
op, se sig omkring – og se hvordan VI kan bruge Bygningen.
Ad 7b: I året 2001 fik vi ikke støtte fra Vejle kommune fordi vi ved ansø gningsfristen kun var 24 medlemmer (der
kræves minimum 25). Dette må IKKE ske igen da vi ellers går glip af omkring 4000, -. Derfor er det bestemt at
gamle medlemmer skal betale en bøde på 100, - kroner, hvis de betaler kontingent efter fristen. Gamle
medlemmer defineres som folk, der var medlem året før. Bøde gælder naturligvis ikke nye medlemmer.
Ad 7c: Arrangementer. Ask er i gang med at arrangere Warhammer turnering første weekend i december. Ask og
Thomas er gået sammen om at arrangere Vampire Live rol lespil i Vejle.
Til at holde styr på arrangementer, og for at opfordre medlemmerne til at arrangere ting selv tages to initiativer:
Per har fået ansvar for at lave et nyhedsbrev med kalender til uddeling HVER den første klubdag i måneden.
Her i kalender skal man kunne se alle arrangementer.
Derudover vil bestyrelsen hjælpe medlemmerne med at nedsætte nogle udvalg som støtter med at lave
arrangementer. Indtil videre foreslår vi et live -, tabletop-, og et rollespilsudvalg.
Den nye bestyrelse er:
Sune Jensen, formand
Gert Hansen, næstformand
Preben Jensen, kasserer
Per W Frederiksen, menig
Samuel Enig, menig
Ask Gulbech, suppleant

75 83 68 20
20 63 68 99
25 39 29 48 indtil 1/4
22 15 08 50
75 85 37 41
22 52 92 77

sune.jensen@htxvejle.dk
gert@hansen-net.dk
dabeatsz@hotmail.com
scholarmatrix@hotmail.com
askgulbech@hotmail.com

EFTERLYSNING
2 Many Dragons mangler et fedt logo som er vores eget.
Så kan du tegne, eller kender nogen som kan – så kom i gang med det. Vi skal bruge
et fedt logo med 2MD og drage(r). Vi skal have to forskellige – en stregtegning, som
kan bruge til brevhoved og en lækker (farve) udgave til plakater!

