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Ad 1: 
Årsberetningen ved formand Sune Jensen: 
 

Året 2002 har været et interesant år for 2MD, der har været en tilgang af nye medlemmer både 
unge og lidt ældre. Vi har haft afholdt en mindre håndfuld arrangementer og vist vores farver 
ved det der kommer nærmest DM i tabletop hobbyen, ved at vi var medarrangører på warmaster 
turneringen, og der blev stillet et hold af vores fineste til warhammer turneringen og de 
tilvejebragte os og dem selv en andenplads. 
 
Vi har flere gange forsøgt at få egne lokaler til vores forening men det er med stor ærgelse i 
stemmen at jeg har måtte konstatere at alle er endt og blevet fejet til side af kommunen, de 
lokaler vi havde fundet den sidste gang lå på en udsøgt lokation og til en rimelig pris, syntes vi, 
500 kr/kvm. men da kommunens lokale udvalg kom ud og så lokalerne sagde de at det var 
nogle fine lokaler velholdte og med en god lokalitet, de virkede positivt indstillede, men ak det 
gik hverken være eller bedre end at vi fik et brev fra lokale udvalget hvor i der stod at de 
skønnede at prisen per kvm. var for høj vi måtte hjertens gerne lejelokalerne men de ville kun 
give stødte til 400 kr per kvm., selvom vi kunne stille med hele indskudet, men de opfordrede 
os til at høre udlejeren om han ville gå de 100kr per kvm. hvilket han selvfølgelig ikke ville. Og 
som i nok har lagt mærke til har vi ikke fået nye lokaler. 
 
Vi har anskaffet os mange nye materialer i form af nye spil og nyt teræn. Vores internet som 
har været nede i længere tid har vi fået orden på og skulle gerne være oppe og køre inden for et 
par ugers tid fra denne skrivelse. 
 
Ved sidste generalforsamling nedsatte vi et live udvalg, der bestod af to fløje en med fantasy og 
en med vampire, fantasy afdelingen er blevet færdige med et regelsæt og vi er klar til at 
begynde at arrangere live scenarier såfremt vi finder et område til at spille i. Vores håb er at 
kunne afholde 4 scenarier i løbet af et år hvor hvert strækker sig udover en hel weekend fra 
fredag til søndag. mens det er trist at vampire ikke har kunne se tiden til at udvikle og de er 
kommet frem til at det nok ikke ville blive til noget pga. mangel på spillere da der er en 
lignende kampagne i Århus og KBH. 
 
Må vi alle i 2 Many Dragons have et rigtigt godt kommende år 2003. 

 
 
 



Ad 2: 
Regnskab ved kasserer Preben Jensen: 
 

Indtægter Balance
Medlemmer af kr 300,- 24 stk Likvider i bank 22833 kr
Medlemmer af kr 150,- 1 stk Kassebeholdning 1404 kr
Kontingent i alt 7350 kr
Støtte fra VK 1860 kr I alt 24237 kr
Renteindtægter 26 kr

I alt 9236 kr

Udgifter 9303 kr

Årets resultat -67 kr

 
Afsluttet den 25/10-2002 

 
Kasseren påpegede at der for første gang i foreningens historie er konstateret et negetivt årsresultat, men dog 
et lident et. De ekstra udgifter skyldes bl.a. store indkøb af terræn og køb af en række brætspil til foreningen. 
 
 
 
Ad 3: 
Valg til bestyrelsen. 
 
Formand Sune Jensen genvalgtes uden kampvalg. 
 
Kasserer Preben Jensen genvalgtes uden kampvalg. 
 
Fire kandidater stillede op til næstformand: 

Gert (7) 
Samuel (0) 
Peter (2) 
Per (5) 

Gert Hansen blev valgt. 
 
Syv kandidater stillede op til menige poster: 

Brian J (2) 
Peter (4) 
Casper (3) 
Per (9) 
Samuel (1) 
Ask (6) 
Rasmus K (2) 

Per W. Frederiksen og Ask Gulbech Jensen blev valgt som menige medlemmer, Peter Munch Sørensen blev 
suppleant. 
 
Der er tale om en enkelt udskiftning og en enkelt rokade i forhold til den forrige bestyrelse. 
 
 
 
Ad 4: 
Fastsættelse af kontingent. 
 
Bestyrelsen foreslog et kontingent på kr 200,- og forsamling stillede desuden et forslag om kr 300,- 



Bestyrelsen mente ikke at der var grund til at bibeholde det høje kontingent da dette skulle bruges til evt. 
lokaleleje. Som det fremgår af punkt 5 er lokalesøgningen sat i bero og et kontingent på 200,- vil kunne 
dække alle normale udgifter. Desuden har foreningen kapital at tære på. 
 
Generalforsamlingen stemte og kontingentet blev sat til kr. 200,- for året 2003, med stort flertal. 
 
Det blev påpeget fra bestyrelsen og godkendt af generalforsamlingen at man fortsætter med indeværende års 
princip om kontingent bøder for gamle medlemmer. 
 

Kontingent år 2003 er kr 200,- 
Kontingentet skal indbetales senest 20. februar 2002. Har du været 

medlem i 2002 og betaler kontingent senere end denne dato, påløber en 
bøde på kr. 100,- 

 
 
 
Ad 5: 
Lokaler. 
 
Det er almindeligt kendt i foreningen, men formanden repeterede situationen. Bestyrelsen har været på udkig 
efter egnede lokaler til foreningen fundet nogle til en passende husleje. 
 
Da det kræver den berettigede støtte fra kommunen skulle de også godkende det, men de satte en lavere 
støtte end vores økonomi kunne bære. 
 
Vi, bestyrelsen, tolker den politiske situation som den, at kommunen ikke ønsker at vi får egne lokaler på 
”deres regning”. Vi er en lille foreningen, så huslejestøtten vil være meget høj pr. medlem, det er næsten 
gratis for kommunen at vi er i Kulturværket, og da Kulturværket i nærmere fremtid skal overføres til 
Bygningen, vil der sikkert blive bedre muligheder dér. 
 
Derfor har bestyrelsen sat lokalesøgning i bero indtil videre, indtil der er konkrete og godkendte planer for 
Bygningen. 
 
Det skal påpeges at der både er fordele og ulemper ved egne lokaler sålige som brug af Kulturværket. Dog er 
det vores holdning at der er flest fordele og færrest ulemper ved brug af egne lokaler. 
 
 
 
Ad 6: 
Live rollespil. 
 
Ask og Thomas havde brugt megen tid på at arbejde med et Vampire-scenarie i Vejle. De har dog valgt ikke 
at fortsætte med projektet, fordi det vil være meget svært at starte op, da der også er et scenarie i Århus – og 
det vil være for tidskrævende for arrangørerne. 
 
Sune og Gert har skruet et regelsæt sammen til et Fantasy-scenarie. Dette er egentlig klart til at gå i et reelt 
arrangerende udvalg, såfremt vi kan finde en passende lokation. 
 
Sune har taget kontakt til jernaldersamfundet ved Vingsted, hvor vi måske kan få lov til at lave scenarie. 
Ellers har Billund-foreningen Nidhug tilbudt os at bruge deres lokation til rollespil. 
 
Vi håber at kunne komme til Vingsted, da det vil give et rigtig fedt miljø til et live, men det skal dog 
diskuteres om vi skulle holde mere end ét årligt derude. Både af hensyn til scenariets kvalitet og hensynet til 
jernaldersamfundet. 
 
 
 



Ad 7: 
Eventuelt. 
 
T-shirts, sweatshirts osv. Bliver der igen mulighed for at bestille over de næste par uger. De der allerede har 
betalt for sweatshirts får dem leveret i kommende omgang. 
 
Dragon News, vores nyhedsbrev, har kørt fint hele året. Der er udpræget tilfredshed med tiltaget. 
KontaktPERsonen Per savner dog noget input til brevet. 
 
Lagerrummet i Kulturværket. Vi har lavet en lejeaftale med Kulturværket om hyldeplads i rummet B7, som 
alle er bekendt med. Hvis vi skal fremover bibeholde det kræver det at folk rydder op i rummet og efterlader 
det pænt hver gang. 
 
Internet. Vores hjemmeside www.2md.dk har været nede i et stykke tid. Dette skyldes at vores udbyder er 
gået konkurs og domænet er i restance ved dk-hostmaster. Vi har bestilt webhotel ved en anden udbyder 
Freepaq, og Gert tager kontakt til dk-hostmaster for at få oprettet situationen. 
 
Julearrangement. Hvis folk har en god idé til hvad vi skal spille til juleafslutning, så tag kontakt til 
bestyrelsen. 
 


