
Generalforsamling i 2 Many Dragons, Vejle

4. november 2013 – 18:00

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

2. Valg af dirigent og referent

3. Bestyrelsens årsberetning

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse

7. Eventuelt

REFERAT

Ad. 1

Dagsorden godkendt.

Ad 2.

Peter Sørensen valgt til dirigent

Gert Hansen valgt til referent

Ad 3.

Formand David Isager fremlægger formandens årsberetning (appendix B).

Kasserer Gert Hansen fremlægger forenings årsregnskab inklusiv regnskab for 

arrangementet Firefly3 (appendix C).

Årsberetningen godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4.

Forslag 1 "Lang lørdag en gang om måneden" stillet af Peter 

Sørensen. (appendix D1).

Forsamlingen diskuterer flere muligheder for åbningtid, fx. 10-22, 12-20, 14-22. 

Endelig planlægning overlades til bestyrelsen.

Afstemning for: 14. Imod: 0. Blank 1. Forslaget vedtaget.

Forslag 2 "2MD arrangerer en rolle-bræt-figurspils kongres" stillet af Peter Sørensen. 

(appendix D2).

Forsamlingen diskuterer forskellige steder, det kan afholdes, forslag til indhold, og 

forslag om at bruge 2014 til forberedelser og afholde første kongres i 2015.

Afstemning for: 10. Imod: 1. Blank 3. Forslaget vedtaget.



Forslag 3 "Vedtægtsændringer: omkring indførelse af arrangementansvarslige" stillet af 

Peter Sørensen (appendix D3).

Foreningen diskuterer detaljer omkring teksten udformning - og om intentionerne med 

forslaget. Forslag 4 blev også gennemgået inde afstemning for dette forslag.

Afstemning for: 2. Imod 8. Blank 5. Forslaget ikke vedtaget.

Forslag 4 "Vedtægtsudvalg gennemgår og modner forslaget ovenfor, med efterfølgende 

ekstraordinær generalforsamling" (appendix D4).

Diskuteres i forlængelse af diskussionen af forslag 3.

Afstemning for: 13. Imod: 0. Blank: 2.

Et vedtægtsudvalg nedsættes med Peter Sørensen, Anders Duzaine og mindst en fra den 

ny bestyrelse. Generalforsamlingen opfordrer til at kigge efter andre svagheder i de 

eksisterende vedtægter.

Ad. 5.

Bestyrelsen foreslår at fortsætte foregående års kontingent. 200kr pr. år pr. person. Nye 

medlemmer betaler ifht. det kvartal de melder sig ind.

Vedtaget uden modforslag.

Ad. 6.

Da antallet af kandidater modsvarer antallet af poster er alle kandidater indvalgt ril 

bestyrelsen uden afstemning. Valgt til bestyrelsen er: David Isager, Peter Sørensen, 

Torben Kastbjerg, Gert Hansen og Anders Schultz. Valgt til suppleant er: Søren 

Staugaard. Efterfølgende konstituering i appendix A.

Ad 7.

Pkt 1. Fremmøde. Der opfordres til at medlemmer kommer i klubben selvom der ikke 

lige er aftalt et spil med en anden. Man kan altid lige få sig en snak og et brætspil. Flere 

tilbyder fast at tage lidt spil med, så der er noget at lave.

Pkt 2. Mulige nye medlemmer. Søren Staugaard beder bestyrelsen om en stak reklamer

til uddeling.

Generalforsamlingen afsluttet 19:48.



APPENDIX A

Bestyrelsens konstituering

4. november 2013

Formand David Isager (som før)

Næstformand Peter Munch Sørensen (ny)

Kasserer Gert Hansen (som før)

Menig Anders Schultz (ny)

Menig Torben Kastbjerg (ny)

Suppleant Søren Staugaard (ny)



APPENDIX B

Formandens beretning 2013 
2013 har været et godt år da resten af verdenen forventede jorden gik 
under men nu står vi her i slutningen af 2013 med nogle få måneder 
tilbage og alle lever i bedste velgående. 
2013 har været et interessant år for 2md vi har endnu engang haft god 
opbakning til vores Mighty Empire igen i år med fantasy spillere fra 
Fredericia og vi regner med at gentage succesen næste år jeg er så 
småt begyndt på planlægningen til næste år. 
Vores rollespils grupper er reduceret til 2 grupper om mandagen nu. Men
det ser ud til at ideen med at rokere hver halve år virker fint alle får 
spillet med alle og vi ser sjældent tomme grupper. Det er rart at vi som 
forening er fuldt aktive hver mandag. Det hjælper hvis der kommer nye 
spillere og hilser på. Vi har også i løbet af i år fået nye medlemmer 
takket være vores aktive indsats om mandagen. 
Vores torsdage er desværre stadig noget tomme selvom Peter trofast 
kommer hver torsdag. Vi er desværre ikke aktive nok det må se om vi 
ikke kan gøre noget ved. Der har også været tale om at vores Blood 
Bowl liga skal genoptages men jeg syntes i øjeblikket ikke der er 
opbakning nok. De tomme torsdage er heller ikke godt hvis der kommer 
nye medlemmer og der ingen mennesker er. Vi kan tabe nye medlemmer
på det. Men alt det vil blive vendt i dag på generalforsamlingen. 
Så har vi også i år været ”aktive” med at hjælpe til med Firefly 3. Det 
har også skabt en stigning i medlemstallet. Vi håber også vi kommer til 
at se flere af dem fra Firefly på almindelige klubdage. Ellers har det 
været spændende og deltage i og måske vi i fremtiden kan bakke op om
flere live arrangementer. Det kunne gøre os mere synlige i miljøet. Som 
vi har erfaret før hvis den ene gren af miljøet bliver præsenteret for en 
anden gren i miljøet så skaber det flere medlemmer med et bredere 
interesseområde. Igen skaber det flere medlemmer i 2md. 
Formand i 2md 
David Isager 



APPENDIX C

2MD REGNSKAB 2013
Cvr. nr. 29731497
Regnskabsperiode 1-11-2012 – 31-10-2013

Indtægter

Kontingenter kontant 2012 0,00
Kontingenter kontant 2013 500,00
Kontingenter bank 2012 200,00
Kontingenter bank 2013 1550,00

2250,00

Omkostninger

Forplejning 608,00
Gebyrer 55,00
Lokaler 800,00
Præmier 630,00
Terrænkøb 2631,26
Udstyr 89,00
Webhoteller 423,06

5236,32

Resultat, almen drift -2986,32

Overført fra Firefly Live 850,56

Resultat -2135,76

2MD BALANCE 2013
Cvr. nr. 29731497
Regnskabsperiode 1-11-2012 – 31-10-2013

Aktiver

Likvid beholdning
Kontanter 1177,50
Bankkonto 2MD 27108,39

Ikke-likvider
Varelager Firefly 3278,00

31563,89

Passiver

Egenkapital 27063,89
Gæld - Petersmindeskolen, leje 4500,00

31563,89



APPENDIX C

FIREFLY LIVE #3 REGNSKAB
Afsluttet 31/10-2013 – aktiver/passiver overføres til 2MD regnskabet

Indtægter

Deltagergebyrer 54600,00
Returvarer 3171,00
Kontantsalg 7630,50

65401,50

Omkostninger

Regi/pynt o.lign 4472,86
Rekvisitter/udstyr 12581,38
Forplejning 30817,37
Arrangør/hjælperpleje 2440,55
PR 138,78
Lokaler * 6000,00
Diverse (inkl. kørsel) 8100,00

64550,94

Resultat * 850,56

* Inkluderer en ikke-bogført afregning på Petersmindeskolen 
   (regnskabsført under passiver)

FIREFLY LIVE #3 BALANCE
Afsluttet 31/10-2013 – aktiver/passiver overføres til 2MD regnskabet

Aktiver

Likvid beholding (bank) 5350,56
Øl 1098,00
Sodavand 600,00
Pant 1580,00

8628,56

Passiver

Egenkapital 4128,56
Gæld - Petersmindeskolen, leje 4500,00

4500,00



APPENDIX D1

Jeg har følgende punkter/forslag, som jeg gerne vil have taget op på den kommende

generalforsamling.
Opstramninger:
Uddrag fra foreningensvedtægter.
Stk 1, formål
pkt. 1
Foreningens formål er at skabe kontakt mellem mennesker i form af brætspil, figurspil, rolle og 
lign.
hobbies.
Ovenstående er efter min mening blevet glemt hen af vejen. Det var måske på tide at 2MD igen
begynder at afholde forskellige arrangementer, som f.eks. international brætspilsdag, 
maledage,
osv.
Stk 8, Spilledage
pkt. 1
På foreningens spilledage skal mindst et af bestyrelsens medlemmer, inklusiv suppleant, være 
til stede.
Denne er den ansvarlige.
Ovenstående bliver i høj grad ikke overholdt, faktisk i så stort et omfang at mit gæt er at
foreningen lider under det.
Forslag til generalforsamlingen 2013.
Månedlig "åben lørdag".
Jeg vil gerne forslå (i optakt til et initiativ på 2MDs forum), at der fremad rettet vil være en fast
månedlig klubdag i 2MD.
Hvilke dag det skal være, og tidspunkter vil jeg lade være op til generalforsamlings deltagere.



APPENDIX D2

2MD "DraCon" initiativ!
Jeg vil gerne have at "DraCon" initiativet bliver genoptaget på generalforsamlingen, sådan at
Con´en muligvis bliver en realitet i 2014.



APPENDIX D3

Oprettelse af nye vedtægter.
§ 9, Arrangement ansvarlig.
pkt. 1.
Arrangement ansvarlige er et medlem af 2MD, som har et ønske om at afholde et eller flere
arrangementer i løbet af et år.
pkt. 2.
Vælger et medlem at stille op til posten som arrangement ansvarlig, påfalder det medlemmet
minimum at afholde et eller flere arrangementer i løbet af et år. Disse må gerne udfærdiges i
samarbejde med bestyrelsen, og kan indgå i de påkrævede arrangementer som det påhviler
bestyrelsen af afholde*.
* Se tilføjelse til § 4, Bestyrelsen pkt. 2.
Tilføjelser til allerede oprettede vedtægter.
§ 3, Generalforsamling.
pkt. 2.
..... 6. Valg af bestyrelse.
a Valg af 2 myndige medlemmer.
b Valg af 3 medlemmer.
c Valg af suppleant.
7. Arrangement ansvarlig(e) (i henhold til § 9, Arrangement ansvarlig. pkt. 1.).
8. Fastsættelse af påkrævede arrangementer (i henhold til § 4, Bestyrelsen. pkt. 2.).
9. Eventuelt.
§ 4, Bestyrelsen.
pkt. 2.
Bestyrelsen pålægges at arrangere [X]* forskellige events, arrangementer og lign. for
foreningensmedlemmer og besøgende på årsbasis. Type og længde af disse besluttes af den
siddende bestyrelse.
*Mit forslag X = 6, men vil være åbne for flere forslag til generalforsamlingen.



APPENDIX D4

Med  udgangspunkt  i  Peter  Sørensen  forslag  til  vedtægtsændringer  foreslår  jeg
følgende:
---
Da  forslaget  til  nye  vedtægter  fra  Peter  Sørensen  indeholder  svagheder  i  den
udformede  tekst,  som  vil  skabe  forvirring  og  grobund  for  fejlfortolkning,  skal
generalforsamlingen,  såfremt  man  finder  ånden  og  hensigten  i  P.S.  forslag
hensigtsmæssig, vedtage følgende:
1.  At  nedsætte  en  arbejdsgruppe  med formål  at  vedtagningsmodne  forslaget.  Heri
forslagsstilleren  P.S.  ,  mindst  1  medlem  fra  kommende  bestyrelse  og  1-3  andre
interesserede. Disse udarbejder et utvetydig vedtægtsændringsforslag.
2. Den ny bestyrelse indkalder til  ekstraordinær generalforsamling i  december, hvor
forslaget kan afstemmes.


