Generalforsamling i 2 Many Dragons
7. november 2010
Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsorden
2.
Valg af dirigent og referent
3.
Bestyrelsens årsberetning
4.
Indkomne forslag behandles
5.
Fastsættelse af kontingent
6.
Valg af bestyrelse
a) Valg af 2 myndige medlemmer
b) Valg af 3 medlemmer
c) Valg af 1 suppleant
7.
Eventuelt
Ad. 1.
Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt, og dagsorden er ifølge vedtægterne. Dagsordenen er
godkendt.
Ad 2.
Dirigent – Preben vælges
Referent – Gert vælges
Ad 3.
Formanden – Thomas Paulsen’s beretning:
Endnu et år er gået, og det har været et stille et af slagsen, hvad
2MD angår. Vi har ikke gjort det store ud af arrangementer i år. De
eneste har været vores FOW turnering, som Jesper og Preben har
arbejdet hårdt med, og som sædvanligt blev godt modtaget af
deltagerne. Og vores sommerhus, som blev lejet i forbindelse med vore
norske venners besøg. Men udover det også blev brugt til maling og spil.
Blood Bowl ligaen kører for fulde drøn som altid på denne tid af året,
det er dejligt at se.
Jeg håber det bliver til lidt mere næste år, og at folk husker at bakke
op om de ting der kommer. Der er allerede 7 tilmeldt til 40k klubligaen,
der starter til januar, og David har varslet Mighty Empires i det nye år.
Så det lover godt. Husk at det behøver ikke at være en fra bestyrelsen
der starter noget op, hvis man har lyst til at lave noget så gør det. Men
tænk lidt over at ikke lægge det oveni andres tiltag, så det ender med at
der ikke sker noget som helst.
Jeg takker af som formand i 2MD i dag, ikke fordi jeg har tænkt mig
at stoppe med nørderiet. Det sker nok først den dag jeg holder op med
at trække vejret. Men fordi jeg synes der skal lidt nye kræfter til, og selv
trænger til et pusterum. Jeg har været glad og stolt over at være
formand i landets bedste figurspilsforening i de seneste år. Og det har
været meget givende. Jeg vil gerne have lov til at sige tak til dem som
har siddet i bestyrelsen i de år, og gennemlevet mit tyranni. Håber jeg
ikke har været alt for slem.
Til sidst en lille reminder til dem der stiller op til bestyrelsesvalg i
dag. Man melder sig for et år ad gangen, og man skrider ikke midt i
perioden!
Tak, vi ses på slagmarken.

Kasseren fremlægger årsregnskabet
Resultatopgørelse

2010

2009

Indtægter
Kontingent
Event: Operation Dynamo
Diverse
Total

3400
3200
14
6614

2500
1350
261
4111

Udgifter
Husleje
PR materialer
Nyindkøb
Diverse
Sommerhus
Total

1536
0
1448
2093
3574
8651

1725
3112
1972
3421
0
10230

Resultat

-2037

-6119

Balance

2010

2009

16968
17585
1901
36454

19922
17585
984
38491

Danske Bank (FI)
Sydbank
Kontant
Total

Ad 4.
Ingen indkomne forslag.
Ad 5.
Bestyrelsen foreslår at bibeholde det nuværende kontingent på 200kr om året.
Forslaget vedtages.
Ad 6.
a) 2 Myndige medlemmer skal vælges. Kandidater: Preben, David, Duncan, Gert, Rene.
Valgt er Gert og Duncan.
b) 3 medlemmer skal vælges. Kandidater: David, Martin, Rene, Preben, Thomas B.
Valgt er David, Rene og Preben.
c) 1 suppleant skal vælges. Kandidater: Martin, Thomas B.
Valgt er Thomas B.
Ad 7.
FOW: Tinsoldaten spørger efter deltagere til TinCup turneringen.
Horsens: Warzone er med i National Warhammer Liga. Thomas opfordrer til også at deltage. Det
koster 300kr at være med – og det kommer tilbage i præmier.
FOW: FOW spillerne foreslår at de flytter deres spilaften til mandag, så terræn og border er ledige
om torsdagen til Warhammer og andre figurspil. Fuld opbakning fra generalforsamlingen.
Horisont: Duncan reklamerer for messen for alternative figurspil. Sidste weekend i november i
Esbjerg.

Konstituering i 2 Many Dragons
7. november 2010
Bestyrelsen konstituerer sig med
Formand
Næstformand
Kasserer
Menig
Menig
Suppleant

David Isager
Preben Jensen
Duncan Thompson
René
Gert
Thomas B.

Andre emner fra mødet:
PBS
Der foreslås at kontingentet opkræves via en fast aftale, fx via PBS. Gert undersøger.
Julefrokost
Bestyrelsen vil gerne genstarte julefrokost-traditionen. David og Preben tager ansvaret.
Nøgler
Det foreslås at foreningen har 1 sæt nøgler liggende i receptionen, såfremt der ikke møder
bestyrelsesmedlemmer op på en spilaften. David må undersøge sagen.
40k/fantasy turnering
Der er forslag om at holde turnering i foreningsregi. De interesserede bliver opfordret til at slå
arrangementerne op på forum og søge lokale deltagere, fx fra nabo-foreningerne.
Lokaler
Duncan forelægger muligheden for at bruge Metodistkirkens lokaler til arrangementer. Vi hører
gerne flere deltager på forum.
Juleafslutning
Det er snart tid til den traditionsrige juleafslutning. David tager ansvaret.

