Referat af generalforsamling i 2 Many Dragons,
30. oktober, 2005:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Valg af dirigent og referent
Sune valgt som dirigent, Gert valgt som referent.
3. Bestyrelsens årsberetning, herunden formandens og kassererens.
Formandens beretning:
Året 2004 (4. kvartal)
- Juleafslutning (SquigHopper Race)
Året 2004 gik udemærket, vi fik et par nye medlemmer, Men da vi var nødsaget til
at forlade Kulturværket, da det jo lukkede, har vi brugt meget tid på at undersøge
nye lokale muligheder. Nu har vi lavet en aftale med 10 klasses skolen i Vejle, og
har været der et godt stykke tid nu. Vi afholdte da også en juleafslutning i 2004, og
størstedelen af vores medlemmer mødte op, dagen gik hurtigt, og alle hyggede sig.
Alt i alt, var 2004 et godt år, en del nye medlemmer og mange hyggelige events og
turneringer.
Året 2005 (1.-3. kvartal)
- Bring a Battle - Warhammer Fantasy
- Male weekend (Grejsdalens stadion/klubhus)
- LiveRollespil i Hinnerup (Prinsessens Helte)
- Blood bowl Liga
- Event hos Skibet spejderne
- 2MD arrangerede Rollespils/LiveRollespil ved Skovens dag
- En gruppe fra 2MD arrangerede Biograf tur
- SommerAfslutning
- En gruppe fra 2MD tog til Nemefrego i Skanderborg
- En gruppe fra 2MD tog til Khypris i Aalborg
- Generalforsamling 2005
- 2MD live rollespil
- 2MD Kolding
Året 2005 har været lidt sløvt, vi fik nogle få nye medlemmer. Der er flere ting der
er medvirkende til det, bl.a. vores flytten rundt, (et par måneder på
Christiansminde) og senere til 10. klasse skolen; dertil manglende
opbevaringsplads, hvilket gør det svært at lave den mængde weekend
arrangementer vi ønsker; og så et svigtende samarbejde med de lokale forhandlere.
Vi har dog stadig, i årets løb afholdt en række turneringer og events.
Vi startede året ud med en Warhammer Fantasy turnering, hvor mange mødte op,
også folk udefra. Vi afholdte en male weekend, hvor mange fik tips og ideer til
hvordan de kunne forbedre og viderudvikle deres talenter. Igen kom der også folk
udefra. Vi fortsatte med vores Bloodball liga, men opmødet i år har været
mangelfuldt.

Vi har igen i år besluttet at afholdt såkaldte introdage, hvor nye medlemmer, eller
kommende medlemmer kan komme ind i foreningen og prøve spil de ikke kender
så meget til, eller som bare vil have husket lidt op på! Dette er gået ganske godt, og
vi har nået mange unge mennesker herved. Det har vi tænkt os at fortsætte med, så
vores forening ikke kun er for de erfarne spillere, men også for folk som ikke har
prøvet de forskellige spil endnu! Dette er vores medlemmer glade for, da det giver
dem muligheder for at prøve et spil, før de går ud og investerer i en større samling.
Det giver også forældrene en rig mulighed for at finde ud af hvad det egenligt er
deres børn laver, og få et indblik i hvad det er vi som forening står for og laver.
Vi var også i 2005 ude hos Skibets FDF spejdere og vise dem hvad
rollespil/tabletop/live rollespil er, dette gik udmærket, og vi fik en hyggelig dag til
at gå med at vise de unge mennesker hvad vi er for nogen, og børnene synes ganske
godt om det. Vi blev pænt inviteret ud en anden gang. Vi afsluttede dagen med
forskellige “lege” og alt i alt var det en dejlig dag.
Flere gange i år har vi også været til forskellige events rundt i Danmark, vi tog
f.eks. til Khypris (Et live scenarie i Aalborg), Vi var også til et live rollespil i
Skanderborg, hvor en stor del af 2MD tog af sted og hyggede sig i 4 dage. Dette vil
også være en af de ting vi har tænkt os at fortsætte med i de kommende år.
2 Many Dragons Liverollespil har nu været oppe at vende igen, og der arbejdes nu
på højtryk med at finde et område, og få fundet sponsorer... Stedet er muligvis
fundet, og der er blevet lavet koncept folder som vil blive sendt ud i løbet af året.
Vi har også fået lavet udkast til et transportable køkken, som vil gavne det danske
live samfund meget.
2 Many Dragons Kolding, vi har i et stykke tid nu haft kontakt til personer i
Kolding, som har ytret at der i Kolding er mangel på en tabletop og
rollespilsforening. Dette har vi set nærmere på, og snakket med Kolding kommune
om. Vi har et par mulige lokationer i city, som vi skal have checket op på, men det
er svært at afse folk til at hjælpe med aktiviteter de første måneder foreningen skal
køre.
Formand 2004/05 - Peter Munch Sørensen

Årsregnskab er bilag.
Nøgletal:
Resultat ordinær drift:
Resultat på 2MD Live
Samlet resultat:
Samlet balance:

kr. 4.204,45
kr. 1.285,00kr. 2.919,45
kr. 23.768,48

4. Indkomne forslag.
Gert havde udsendt forslag til vedtægtsændringer. Der blev stemt om ændringerne enkeltvis, her
kaldet a-e.
a) 12 for, 0 imod, 1 blank
b) 12 for, 1 imod, 0 blank
c) 11 for, 1 imod, 1 blank

d) 13 for, 0 imod, 0 blank
e) 10 for, 1 imod, 2 blank
Alle vedtægtsændringer godkendt af generalforsamlingen. De nye redigerede vedtægter er bilag.
5. Fastsættelse af kontingent for 2006.
4 forslag til kontingent:
a) kr. 200,b) kr. 1500,- inkl. gratis t-shirt*
c) kr. 500,d) kr. 300,- inkl. gratis t-shirt*

1 stemme
trukket tilbage
1 stemme
10 stemmer

Kontingentet fastsat til kr. 300,- inkl. en gratis 2MD t-shirt ved rettidig indbetaling.
Forslag om bøde på 100,- for for sent indbetaling gældende for medlemmer 2005, som brugt
tidligere år.
12 stemmer for, 1 blank.
Forslag om at indbetale kontingent via girokort.
11 stemmer for, 1 imod, 1 blank.
6. Valg af bestyrelse:
a) valg af 2 myndige medlemmer, kandidater:
Peter
2 stemmer
Preben
7 stemmer
Gert
10 stemmer
Brian J
1 stemme
Sune
6 stemmer
Gert og Preben valgt til bestyrelsen.
b) valg af 3 medlemmer, kandidater:
Peter
9 stemmer
Brian J
2 stemmer
Sune
11 stemmer
Chris
3 stemmer
Jens Kristian 8 stemmer
Sune, Peter og Jens Kristian valgt til bestyrelsen.
c) valg af 1 suppleant, kandidater:
Chris
3 stemmer
Brian J
1 stemme
Christoffer N3 stemmer
Philip
5 stemmer
Philip valgt til bestyrelsen.

7. Eventuelt.
a) Live
Sune informerede: Vi har vores koncept og er igang med at søge sted, fonde og sponsorer. Vi har
fundet en god lokation som har vist sig at være meget dyr (for dyr), og vi har fundet at det er svært
at finde folk som vil sponsorere os.
Fler-dags udvalget er pt. sammensat af Sune, Gert og Tim.
En-dags udvalget er pt. sammensat af Jens Kristian, Philip, Brian J og Gert.
Det er vores plan at afholde forskellige workshops, fx. kostumer bygning af huse osv.
b) Bygningen
Gert informerer: Bygningen åbner første weekend i februar og vi forventer at flytte derned, såfremt
vi kan finde brugbare opbevaringsområder til vores spil og terræn.
Sune informerer: Ifbm. Åbningen vil vi søndag d. 5. februar 2006 deltage i et Åbent hus, hvor vi
kan vise hvad vores forening går ud på: Vise spil, figurer, bøger osv. Og have en bod der sælger
middelalderlig mad (Kål&Kød). Forberedelser skal ske i januar måned.
c) 2MD Kolding
Peter informerer: Det har været vores intention at hjælpe en Tabletop forening igang i Kolding, men
vi har set at det tidligere og for nuværende er for svært at afse nogle folk til det. Vores forening her
i Vejle trænger til mere opmærksomhed for at få aktivitetsniveauet og medlemstallet opad. Kolding
er fortsat lav prioritet.
d) Dragon News
Vores månedlige nyhedsbrev har været i dvale og generalforsamlingen efterlyste en ny redaktør.
Chris overtager posten og leverer Dragon News indtil videre.
Generalforsamlingen afsluttet.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen. Tillidshvervene tildeles
således:
Formand
Næstformand
Kasserer
Menig
Menig
Suppleant

Sune Jensen, Stampesvej 23, 7100 Vejle
Peter Munch Sørensen
Gert Hansen
Preben Jensen
Jens Kristian Nielsen
Philip Højme

Årsregnskab 2005
2 Many Dragons
Delregnskab for aktiviteten 2MD Live
Resultatopgørelse 2005
Indtægter

1500,00

Deltagergebyrer
Gaver
Sponsorater
Annoncering
Støtte

0,00
0,00
1500,00
0,00
0,00

Udgifter

2785,00

PR-materiale, fra lager
Gebyr, bank
Kontorartikler
Porto

1500,00
1000,00
75,00
210,00

Resultat, 2MD Live*

-1285,00

Balance 2005
Likvide midler

2215,00

Kontanter
Bankkonto, BG Bank

1215,00
1000,00

Ikke-likvide midler
PR-materiale, nypris
Brugt 2005

1500,00
Kr
3000,00
-1500,00

Balance, 2MD Live*

1500

3715,00

*I regnskabsåret 2005 er overført kr 5000,fra 2MDs ordinære egenkapital til 2MD Live's kassebeholdning.
Regnskabet afsluttet 17.10.05.

Årsregnskab 2005
2 Many Dragons
Hovedregnskab for foreningen
Resultatopgørelse 2005
Indtægter
Kontingenter

8951,70
Kr

Stk
300
200
100
50

4200,00

19
3
2

Gaver
Støtte, Vejle kommune 2004
Støtte, Vejle kommune 2005
T-shirts, sweatshirts salg

1200,00
1979,50
1497,20
75,00

Udgifter

4747,25

Generalforsamling
Jule- og sommerafslutning
Turneringer
Skovens dag
Kopier
Internet
Porto
Reklame, fra lager
T-shirts, sweatshirts fra lager
Afskrivninger, digitalkamera
Diverse

70,00
777,30
496,00
2111,00
198,75
372,50
54,00
608,00
68,00
1335,00
48,00

Resultat, ordinær drift

4204,45

Resultat, 2MD Live*

-1285,00

Samlet resultat

2919,45

Årsregnskab 2005
2 Many Dragons
Hovedregnskab for foreningen
Balance 2005
Likvide midler

14599,48

Kontanter
Bankkonto, Sydbank

1636,00
12963,48

Ikke-likvide midler
Digitalkamera m/tilbehør nypris
Afsk rivning 2004
Afsk rivning 2005
Lager, t-shirts, sweatshirts mm
Salg 2004
Salg 2005
Reklamer nypris
Brugt 2004
Brugt 2005

5454,00
Kr
5338,00
-1335,00
-1335,00
3058,00
-204,00
-68
1217,00
-609,00
-608,00

Balance, 2MD ordinær
Balance, 2MD Live*
Samlet balance

2668

2786

0

20053,48
3715,00
23768,48

*I regnskabsåret 2005 er overført kr 5000,fra 2MDs ordinære egenkapital til 2MD Live's kassebeholdning.
Regnskabet afsluttet 17.10.05.
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7.

Indkomne forslag behandles, herunder
vedtægtsændringer.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af bestyrelse:
a Valg af 2 myndige medlemmer.
b Valg af 3 medlemmer.
c Valg af 1 suppleant.
Eventuelt.

Pkt. 3.
§1, Formål.
Pkt. 1.

Generalforsamlingen er foreningens øverste
myndighed i alle foreningens anliggender, indenfor de
af lovene fastsatte grænser.

Foreningens formål er at skabe kontakt mellem
mennesker i form af brætspil, figurspil, rolle og lign.
hobbies.

Pkt. 4.
Forslag til vedtægtsændringer skal sendes ud og være
bestyrelsen i hænde mindst én uge inden
generalforsamlingen.

§2, Medlemskab.
Pkt. 5.
Pkt. 1.
Enhver, der anerkender foreningens vedtægter og
betaler det til enhver tid fastsatte kontingent, kan blive
medlem.
Pkt. 2.

Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen
fastsatte forhandlingspunkter.
Pkt. 6.
For at afgive stemme på generalforsamlingen, kræves
personlig nærværelse.

Betaling af kontingent sker ved indmeldelse.
Pkt. 7.
Pkt. 3.
Et medlem kan ekskluderes af en samlet enig
bestyrelse, såfremt der skønnes, at vedkommende i
alvorlig grad skader foreningens interesser.
Beslutningen kan ankes til generalforsamlingen som
instans, som i givet tilfælde vil blive indkaldt af
bestyrelsen.

Afgørelser besluttes ved simpel flertalsafstemning, ved
stemmelighed er forslaget forkastet.
Pkt. 8.
Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal.
Pkt. 9.

Pkt. 4.
Der tilkommer hvert medlem én stemme.
Bestyrelsesmedlemmer kan kun ekskluderes på en
generalforsamling.

§3, Generalforsamling.

Pkt. 10.
En tredjedel af medlemmerne eller mindst to
bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til ekstraordinær
generalforsamling i henhold til §3’s øvrige punkter.

Pkt. 1.

Pkt. 11.

Generalforsamlingen afholdes én gang om året og
indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers varsel.

En ekstraordinær generalforsamling har sin egen
dagsorden der skal indeholde mindst følgende punkter:

Pkt. 2.

1.
2.
3.
4.

Generalforsamlingen afholdes med mindst følgende
punkter:
1.
2.
3.

Godkendelse af dagsorden.
Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens årsberetning, herunder formandens
og kassererens.

Godkendelse af dagsorden.
Valg af dirigent.
Behandling af indkomne forslag og sager.
Eventuelt.

§4, Bestyrelsen.
Pkt. 1.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med: 1 formand, 1
næstformand, 1 kasserer; således at formand og
kasserer er myndige.

Pkt. 3.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer
hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede
forpligtelser, for hvilke foreningen hæfter med dens
respektive formue.
Pkt. 4.

§5, Regnskab.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk
forpligtelse overfor foreningen udover
kontingentforpligtelsen.

Pkt. 1.
Pkt. 5.
Foreningens regnskab skal fremlægges på den årlige
generalforsamling.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af
foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Pkt. 2.
Regnskabet skal underskrives af to af
bestyrelsesmedlemmerne og være kommunen i hænde
senest 8 dage efter generalforsamlingen.

§8, Spilledage.
Pkt. 1.

Pkt. 3.
Regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30. september.

På foreningens spilledage skal mindst ét af bestyrelsens
medlemmer, inklusiv suppleanten, være til stede.
Denne er da ansvarlig.
Pkt. 2.

§6, Opløsning.
På spilledage har også ikke-medlemmer adgang, hvis
den ansvarlige finder det passende.

Pkt. 1.
Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet
af samtlige af foreningens medlemmer.
Pkt. 2.
Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved
generalforsamlingen, kan bestyrelsen, senest 30 dage
efter, indkalde til en ny generalforsamling, hvor
opløsningen kan vedtages med 2/3 af de
tilstedeværende stemmer.
Pkt. 3.
Hvis foreningen opløses, tilfalder alle foreningens
midler kommunen.

§7, Tegning – hæftelse.
Pkt. 1.
Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden.
Pkt. 2.
Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt
til at modtage indbetalinger og betale indgående
forpligtelser.

