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November måned 
Så er vinteren meget tæt på…. Og hjul 

Ja, der har jo været en general forsamling i vores storslåede klub, det er en årlig tilbage vendende begivenhed, 
hvis i ikke har lagt mærke til det….. Men det er det altså… Nå den gik vel fint nok, der blev valg en ny 
bestyrelse, mere om det senere, der blev kastet med mudder.. dejligt… der blev fastsat et nyt kontingent, mere 
senere, alle fremmødte fik 1+ sodavand, og det hele blev sluttet af med at den nye bestyrelse holdte bestyrelse 
møde, som hele bestyrelsen så frem til (latterlige tyskere og japanere), hvor der blev bestemt noget vigtigt, mere 
senere. 
Senere: Følgende stemmer blev afgivet til den nye bestyrelse..                                antal stemmer 
 Formand, Sune 0 
 Kasserer, Preben 0 
 Næstformand, Gerth 7 
 Menig medlem, Mig 10 
 Menig medlem, Ask 6 
 Suppleant, Peter 4 
Som alle kan se er jeg den suveræne vinder af valget da jeg har 10 stemmer som er det højeste. 
Mer Senere: Det nye kontingent blev fastsat til 200 kr, og alle har bare at betale inden februar, tror jeg at vi blev 
enig om, da klubben så får penge af kommunen… meget vigtig, men snak med kasseren hvis der er problemer. 
Der er også en længere årsag til det nye kontingent, men det kan læses i referatet fra mødet som forefindes på 
vores hjemmeside…. Hi, som for resten er nede stadigvæk, men der arbejdes på det…. Prik [Som er oppe at køre 
igen, webadmin] 
Mer mer senere: Bestyrelsen fandt ud af at der manglede nogle arrangementer af forskellige slags.. så der er 
blevet lagt en plan frem til næste bestyrelse.. og der blev snakket om andet også.. 
Denne måned er dømt 40K, så kan i vel selv regne resten ud.. og prik 
Det er jo også snart Jul…. Jææææe, og bestyrelsen skal have forslag til Jule afslutnings arrangement… 
Så er der ikke plads til mere og at det andet vigtige jeg skulle sige har jeg glemt eller der er ik plads nok.. 

Kalenderen 
Dag Dato Beskrivelse Mad i kantinen 
Søn den 3 1. Søndag                      igen                                                  Blik 
Man den 4 Klubaften.  Blikker 
Tor den 7 Klubaften Pap 
Lør 
Søn 

den 9 
den 10 

Her er der en Warhammer turnering et eller andet sted på Sjælland… Hvis det 
er noget af interesse så kig på www.fanatic.dk og find turneringerne…. 

Pip 
Papplade 

Man  den 11 Klubaften. Papgoved 
Tor den 14 Klubaften.  Paphoved 
Fre 
Lør 
Søn 

den 15 
den 16 
den 17 

I denne weekend er der Vampire og der er....... 
Terræn weekend til 40K turnering, afholdt af Brian,og i denne weekend er der 
Grand Tournement Skandanavien i Warhammer Fantasy Battle 

Pizza 
Burger 
Pom frutes 

Man den 18 Klubaften. Kina mand 
Tor den 21 Klubaften.  Nemlig 
Lør 
Søn 

den 23 
den 24 

Warhammer 40.000 turnering, den første turnering under den nye bestyrelse. 
Der bliver kamp til stregen og Railguns….. Afholdt af Sune 

Space marine 
Space marine 

Man den 25 Klubaften. Nitte 
Tor den 28 Klubaften. Nitter 
Fre den 29 Red Warszawa koncert. behøver man at sige mere,det har ikke relevans for alle Sandwich 
lør 
Søn 

den 30 
den 1 

Hmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
Jeg er sikker på at jeg skal et eller andet denne weekend men hvad????? 

Gråd 
Vælling 

Man den 2 Klubaften Tabere 
Hvis folk finder på noget de vil arrangere så skal de kontakte mig, og give mig datoer og beskrivelse, og jeg skal 
have det skriftligt. Der er selvfølgelig en død line for denne slags ting, dvs. at den nye Khemri hær som ikke er 
kommet ud endnu kommer og kører alle ned med deres chariots og den er ca. en uge før begyndelsen af næste 
måned. 
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Der tages forbehold for stave fejle og grammatiske feler og andet snask det var meningen at man skulle lære i folkeskolen. 


