
Referat

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i 2 MANY DRAGONS

Mandag den 9. december, kl. 18.00

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Valg af dirigent.

3. Behandling af indkomne forslag og sager.

        a) Vedtægtsændringer – forslagspakke 1 (oprydning i vedtægterne)

        b) Vedtægtsændringer – forslagspakke 2 (arrangementspålæggelse)

4. Eventuelt.

Referat.

Ad 1. 

Dagsordenen godkendt. 14 stemmeberettigede fremmødt. 10 stemmer er minimum for 

vedtægtsændringer.

Ad 2. 

Peter valgt som dirigent. Gert valgt som referent.

Ad 3.

a. Bestyrelse gennemgik forslagspakke 1 til vedtægtsændringer (appendix 1). Enkelte opklarende 

spørgsmål fra forsamlingen. Afstemning om forslaget.

Stemmer for 12. Stemmer imod 0. Stemmer blank 2.

Forslagspakke 1 vedtaget.

b. Bestyrelse gennemgik forslagspakke 2 til vedtægtsændringer (appendix 2). Enkelte opklarende 

spørgsmål fra forsamlingen. Afstemning om forslaget.

Stemmer for 14. Stemmer imod 0. Stemmer blank 0.

Forslagspakke 2 vedtaget.

De samlede nye vedtægter offentliggøres på hjemmesiden 2md.dk hurtigst muligt.

Ad 4. 

a. Bestyrelsen følger op på den ordinære generalforsamlings forslag om temalørdage. I første halvår

2014 vil vi have åbent anden lørdag i måneden fra 11-23. Nogle af dagene vil få et tema, men  ellers

er det bare ”almindelige” klubdage af længere varighed. Kom og spil det du har lyst til.

b. Ønske om brochurer til Gamestop.

c. Kort info om juleafslutningen.



FØR

§1, Formål.

Pkt. 1.

Foreningens formål er at skabe kontakt mellem 

mennesker i form af brætspil, figurspil, rolle og 

lign. hobbies.

EFTER

§1, Formål

Pkt. 1.

Foreningens formål er at skabe rammer for 

mennesker, med interesse for figurspil, brætspil, 

rollespil o.lign., at dyrke disse interesser i 

fællesskab.

BEGRUNDELSE

Foreningen har altid haft det fokus at sørge for et sted som folk kan spille spil – at skabe
kontakter og relationer har kun været et sideprodukt. Desuden mangler noget af ordet 
rollespil.

APPENDIX 1



FØR

§2, Medlemskab.

Pkt. 2.

Betaling af kontingent sker ved indmeldelse.

EFTER

§2, Medlemskab.

Pkt. 2.

Nye medlemmer betaler kontingent ved 

indmeldelse. Eksisterende medlemmer betaler 

kontingent, for det nye kalenderår, inden 1. 

januar.

BEGRUNDELSE

Det er aldrig blevet formaliseret hvad der sker ved årsskiftet – kan man være nyt 
medlem i sammenhængende år og derved først betale i april? Svaret er nu nej. Det 
renser ud i forvirring omkring medlemsskaberne. Husk at betale til nytår.

APPENDIX 1



FØR

§3, Generalforsamling.

Pkt. 1.

Generalforsamlingen afholdes én gang om året 

og indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers 

varsel.

EFTER

§3, Generalforsamling.

Pkt. 1.

Generalforsamlingen afholdes én gang om året 

og indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers

varsel.

BEGRUNDELSE

For at få tid til både at medlemmer kan lave forslag til generalforsamlingen og 
bestyrelsen har tid til at behandle dem og sende dem ud til medlemmerne, skal vi bruge 
en uge mere.

APPENDIX 1



FØR

§3, Generalforsamling.

Pkt. 2.

6. Valg af bestyrelse:

a  Valg af 2 myndige medlemmer.

b  Valg af 3 medlemmer.

c  Valg af 1 suppleant.

EFTER

§3, Generalforsamling.

Pkt. 2.

6. Valg af bestyrelse:

a  Valg af 3 myndige medlemmer.

b  Valg af 2 medlemmer.

c  Valg af 1 suppleant.

BEGRUNDELSE

Hvis vi har det minimale antal myndige medlemmer i bestyrelsen, har vi ikke en som kan
tage over for kasserer eller formand, skulle en af disse træde ud af bestyrelsen utidigt.

APPENDIX 1



FØR

§3, Generalforsamling.

Pkt. 4.

Forslag til vedtægtsændringer skal sendes ud og 

være bestyrelsen i hænde mindst én uge inden 

generalforsamlingen.

EFTER

§3, Generalforsamling.

Pkt. 4.

Forslag til generalforsamlingen, herunder 

vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i 

hænde mindst to uger før generalforsamlingen. 

Disse udsendes mindst én uge inden 

generalforsamlingen.

BEGRUNDELSE

For at få tid til både at medlemmer kan lave forslag til generalforsamlingen og 
bestyrelsen har tid til at behandle dem og sende dem ud til medlemmerne, skal vi bruge 
en uge mere.

APPENDIX 1



FØR

§4,  Bestyrelsen.

Pkt. 1.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med: 1 

formand, 1 næstformand, 1 kasserer; således at 

formand og kasserer er myndige.

EFTER

§4,  Bestyrelsen.

Pkt. 1.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 1 

suppleant.

Pkt. 2.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med 1 formand,

1 næstformand og 1 kasserer, således at formand 

og kasserer er myndige.

Pkt. 3.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år.

BEGRUNDELSE

Det er ikke defineret hvor mange der er i bestyrelsen, kun hvor mange vi vælger ind 
hvert år – og der er heller ikke defineret hvor lang tid de sidder, så i princippet kunne vi 
have en bestyrelse på 50 medlemmer nu.

APPENDIX 1



FØR

§5, Regnskab.

Pkt. 2.

Regnskabet skal underskrives af to af 

bestyrelsesmedlemmerne og være kommunen i 

hænde senest 8 dage efter generalforsamlingen.

EFTER

Pkt. 2. slettes og Pkt. 3. nummeres 2.

BEGRUNDELSE

Der er ikke længere behov for at aflevere regnskab hvert år da vi ikke søger børn- og 
ungestøtte. I fremtiden vil det være bestyrelsens ansvar at aflevere regnskab ifald det 
er relevant.

APPENDIX 1



FØR

§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.

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.

Foreningens medlemmer har ikke nogen 

økonomisk forpligtelse overfor foreningen 

udover kontingentforpligtelsen.

Pkt. 5.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen 

del af foreningens formue eller udbytte af nogen 

art.

EFTER

§7, Tegning – hæftelse.

Pkt. 1 og Pkt. 2 uændret.

Nyt Pkt. 3.

Formanden kan bevilge et bestyrelsesmedlem ret

til at tegne enkeltstående forpligtelser for 

foreningen.

Nyt Pkt. 4.

Forpligtelser, tegnet at et bestyrelsesmedlem - 

inklusive formanden, beløbende til over 500 

(fem hundrede) kroner, over en periode på en 

måned, skal godkendes af bestyrelsen.

Punkterne 3-5 nummeres 5-7.

BEGRUNDELSE

I praksis har det i årevis været kasseren som lavede indkøb, men ifølge eksisterende 
vedtægt kan han kun betale regninger for ting som formanden har købt. Tillige giver de 
gamle vedtægter ikke en stopklods mod at formanden bruger alle pengene på en gang. 
Nu vil bestyrelsesmedlemmer som fx laver et arrangement lave diverse småindkøb uden 
at skulle kontakte resten af bestyrelsen.

APPENDIX 1



FØR

§8, Spilledage.

Pkt. 2.

På spilledage har også ikke-medlemmer adgang, 

hvis den ansvarlige finder det passende.

EFTER

§8, Spilledage.

Pkt. 2.

På spilledage har også ikke-medlemmer adgang, 

hvis den ansvarlige finder det passende, dog ikke

mere end 3 spilledage pr. kalenderår.

BEGRUNDELSE

Det er en kilde til forvirring og irritation at man være gratist hele året. Det er i alle 
medlemmers interesse at få folk med i folden. Ifølge denne bestemmelse definerer vi at 
3 besøg er acceptabelt, uden at betale medlemskab.

APPENDIX 1



FØR

§3, Generalforsamling.

Pkt. 2.

Generalforsamlingen afholdes med mindst 

følgende punkter:

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Valg af dirigent og referent

3. Bestyrelsens årsberetning, herunder 

formandens og kassererens.

4. Indkomne forslag behandles, herunder 

vedtægtsændringer.

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.

EFTER

Underpunkter 1-5 uændret.

6.    Fastsættelse af arrangementer jvf. §4, pkt. 2.

Underpunkterne 6-7 nummeres 7-8.

BEGRUNDELSE

I §4 vil vi definere at bestyrelsen får ansvar for at få et minimumsantal arrangementer 
igennem. Det aktuelle måltal defineres på generalforsamlingen, og skal derfor have et 
fast punkt på dagsordenen.

APPENDIX 2



FØR

§4,  Bestyrelsen.

Pkt. 1.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med: 1 

formand, 1 næstformand, 1 kasserer; således at 

formand og kasserer er myndige.

EFTER

Ny Pkt. 2.

Bestyrelsen pålægges at arrangere et antal 

arrangementer i løbet af året.

Ny Pkt. 3.

Antallet af arrangementer jvf. Pkt. 2. bestemmes 

af generalforsamlingen.

Ny Pkt. 4.

Ansvaret for et vilkårligt arrangement kan 

overdrages til et frivilligt medlem.

BEGRUNDELSE

For at sikre mere aktivitet i foreningen, bør generalforsamlingen kunne opsætte et mål 
for aktivitetsniveauet i det kommende år, ligesom et kommercielt firma kan sætte et 
mål for hvor mange penge der skal tjenes. Bestyrelsen har udover antallet frie hænder 
til at planlægge og forme arrangementerne.

NOTE

Hvis vedtægtsændringsforslagene i pakke 1 vedtages, vil dette forslags punkter 2-4 være nummeret 

4-6. Og referencen i §3, pkt. 2.6 vil pege på §4, pkt. 4.

APPENDIX 2


