REFERAT
GENERALFORSAMLING I 2 MANY DRAGONS
MANDAG D. 29. OKTOBER 2012. KL. 18.00.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Godkendelse af dagsorden.
Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsens årsberetning, herunder formandens og kassererens (årsregnskab).
Indkomne forslag behandles.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af bestyrelse:
a. valg af 2 myndige medlemmer
b. valg af 3 medlemmer
c. valg af 1 suppleant
Eventuelt

16 stemmeberettigede medlemmer tilstede ved generalforsamlingen.
Referat:
Ad 1:
Dagsordenen følger vedtægterne og er rettidigt indkaldt.
Ad 2:
Brian J. valgt som dirigent. Gert H. valgt som referent.
Ad 3:
Formand David Isager fremlægger beretning:
”I 2012 har 2md set noget positiv udvikling vi er igen oppe på
3 rollespilsgrupper om mandagen.
Så har vi haft nogle ret så tomme torsdage hvor bygningen har
haft fat i os for og spørge til vores manglende aktivitet om
torsdagen. Heldigvis er vi begyndt og få gang i torsdagene
igen hvor Gert har lavet et rating system så vi kan teste vores
taktiske snilde og teste vores evner med lidt forskellige hære.
Systemet er lavet til både 40k, fantasy og mange andre af
vores tabletop spil.
Vi har fået taget vores 40k terræn i brug som vi investerede i
sidste år. Vi har fået et par nye spillere til tabletop og vi kan få
gang i nogle af de passive tabeltop spillere vi har.
Så har vi endnu en gang kørt en Mighty Empire kampagne og
det var en større succes i år da vi fik tabletop spillere med fra
Fredericia. Det startede godt med 8 mulige spillere og
chancen for 10 men vi endte så med 6-7 spillere i stedet for
men vi har fået nogle kontakter til næste års Mighty Empires
så måske vi kan være heldige og nå vores max på 10 spillere.
Så planen for næste år er at vi skal have investeret i noget
fantasy terræn da vi mangler nogle fantasy bygninger.

Vores Mordheim terræn er blevet ”bortvist” til Duncans loft
hvad vi gør ved det er ikke besluttet endnu.
Så har vi noget 40k terræn hos Duncan vi skal have gjort
færdig så det kan komme i brug.
Så skal vi se om vi kan få lanceret en oprydning af vores skabe
så vi kan få plads til det terræn vi bruger.
Men ellers har 2012 været et godt år for 2md med endnu en
god fremgang det næste er så bare og trække flere
medlemmer til. Årets beretning 2012.
Så vil jeg ønske os alt held og lykke i fremtiden, må vi forsætte
vores positive fremgang.”
Kasserer Duncan Thompson fremlægger regnskab og balance (bilag 1.)
Nøgletal:
Indtægter
2102,87
Udgifter
4618,05
Resultat
- 2515,18
Kapital

22507.77

Generalforsamlingen godkender årsberetning og regnskabet.
Ad. 4
4.1 Der er stillet forslag om at afholde en workshop for Game masters.
Generalforsamling stemmer for forslaget. Bo B. sat på sagen.
4.2 Der er stillet forslag om at afholde en con/konference i 2MD regi.
Generalforsamlingen stemmer for forslaget. Et udvalg bestående af Bo B., Gert, Peter,
Duncan, Søren, Anders går videre med sagen.
4.3 Der er stillet forslag om kampagne med henblik på medlemsrekruttering. Emnet
debatteres og stiller trækker forslag tilbage.
4.4 Der er stillet forslag om en medlemspjece til nye medlemmer om emnet at være
ny i foreningen. Emnet debatteres og stiller trækker forslag tilbage.
4.5 Der er stillet forslag om mere fokus på synlighed på internettet. 2MD skal på
Facebook. Forslaget vedtages og Gert går videre med sagen.
Ad. 5
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter som forrige år. Kr 200,- pr år, som
'knækkes' kvartalsvis for nye medlemmer. (150 fra 1. april, 100 fra 1. juli, 50 fra 1.
oktober).
Der stilles ikke modforslag men emnet leder til en debat om gratister i foreningen.
Stemningen er at bestyrelsen skal være bedre til at indkræve kontingenterne og følge
op på samme.
Kontingentet vedtages ensstemmigt.

Ad. 6.a.
Følgende stiller op til de 2 ledige poster:
David
Duncan
Søren
Gert
Brian J.
Bo
Martin P.
Thomas B.
Gert og Bo bliver valgt.
Ad. 6.b.
Følgende stiller op til de 3 ledige poster:
Martin P.
Søren
Brian J.
David
Thomas B.
Duncan
Jens Kristian
David, Duncan, Jens Kristian bliver valgt.
Ad. 6.c.
Følgende stiller op til den ledige post:
Peter
Brian J.
Søren
Martin P.
Thomas B.
Martin P. bliver valgt.
Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen.
Ad. 7
7.a
T-shirts. Flere medlemmer har ikke fået deres t-shirts. Gert samler info på
størrelser og aftaler bestilling med kassereren.
7.b

Bo's mandagshold mangler spillere. Brian J. melder sig.

7.c

Brian J. indstiller til bestyrelsen at få tømt foreningens lager ved flyttefirmaet.

7.d
Det indstilles det formanden og kassereren altid at kunne dele indbetalingskort
ud til nye medlemmer. Kassereren bedes lave en månedlig medlemsupdate til
spilledere og bestyrelse.
7.e
Der foreslås arrangeret en maleweekend. Søren vil lægge hus til – 3. weekend i
januar stillet som åbent forslag.
7.f
Der foreslås at der udarbejdes et standardskema med grunddata som alle
medlemmer udfylder ved indmeldelse.
7.g
Der foreslås en arbejdsweekend, hvor der kan ryddes op i, og repareres terræn.
Bestyrelsen bedes arrangere.
Generalforsamlingen afsluttet kl. 19.57.

