Referat af
Generalforsamling i 2 Many Dragons
25. oktober 2003
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af dagsorden
Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens årsberetning herunder kasserens beretning
Indkomne forslag
Lokaler, skal vi have nogen?
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse
Evt
a. Rollespil vs. Tabletop
b. Arrangementer, herunder Live og Event på Bibliotek
c. 2MD Kolding
d. T-shirts o.lign
e. Madordning
f. Bannere, faner mv.
g. Spejdere, skoler
h. Indkøb af digicam

Ad 1:
Godkendt uden bemærkninger.
Ad 2:
Sune dirigent, Gert referent.
Ad 3:
Formandens beretning vedlægges. [OBS: MANGLER FRA SUNE] Kasserens regnskab herunder. Kasseren
udtalte at udgiftsniveauet modsvarer fint kontingent, hvilket ses af årets resultat. Kasseren redegjorde
mundtlige for væsentlige udgiftsposter.
Indtægter
Medlemmer af 200
Indtjening på turnering af 30

19 stk
2 stk

Kontingent i alt:
Off. Støtte:
Renter:
Indtægter i alt:

3860 kr
0 kr
32 kr
3892 kr

Udgifter samlet:

3902 kr

Årets resultat:
Balance
Bankbeholding
Kontanter v/kasserer
Samlet balance:
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-10 kr
23865 kr
362 kr
24227 kr

Ad 4:
Et forslag var indkommet omkring ændring af dagsordenen.
Ad 5:
Per udtalte om lokaler at de ”er røv at finde”.
Kulturværket flytter til Bygningen efteråret 2004. Bestyrelsen anbefaler at vente med at finde lokaler indtil vi
ved hvrodan forholdene bliver i Bygningen.
En anden udtalelse sagde at egen lokaler var ”noget bøvl med økonomien” og der ville være flere problemer
med rod og opførsel.
Jagten på lokaler er udsat til næste generalforsamling.
Ad 6:
Bestyrelsen anbefaler 200 årligt + 100 straf for for sen betaling. Andre forslag løs 201 kr årligt.
Det blev vedtaget at kontingentet for 2004 er kr 200,- Medlemmer i 2003 der betaler efter 1. feb betaler 100,i bøde. Nye medlemmer for nedslag kvartalsvis (150,- efeter 1. apr osv).
Ad 7:
Til formandsposten var 3 kandidater: Peter Munch Sørensen, Brian Hansen, Rasmus Kammersgaard. Peter
Munch Sørensen blev valgt.
Kasseren Preben Jensen blev valgt uden kampvalg.
Til posten som næstformand var der 2 kandidater: Gert Hansen, Brian Jespersen. Gert blev valgt.
Til de 2 poster som menige medlemmer af bestyrelsen var der 5 kandidater: Brian Hansen, Jes Havskov
Kirk, Casper Schoubye, Anders Hesselager og Brian Jespersen. Brian H og Jes blev valgt. Casper og Anders
gik videre som suppleant kandidater.
Anders blev valgt som suppleant.
Ad 8a:
Der blev debateret om hvorvidt 2MD er en tabletop forening eller en rollespils forening. Vores vedtægter
siger ”brætspil, figurspil og lign. hobbies.” Det var bestyrelsens ønske at opfordre til mere tabletopaktiviteter i foreningen, da nye rollespillere let kunne føle sig hjemme, men nye tabletop spillere blev oftet
skuffet over at få meldingen ”vi spiller rollespil for tiden”.
Brian H. ytrede at ”vi skal være bedre til at tage imod nye medlemmer”.
Kim mente at aktiviteterne skulle ”være styret af medlemmernes lyst”.
Brian J. opfordrede til at ”Man støtter hinanden. Rollespilsgrupper er meget lukkede. Der burde være
mulighed for at løsne op og ’blande’ grupperne på tværs”.
Peter mente at ”det er svært at bryde en gruppe op for at lære nye folk rollespillet”.
Per opfordrede til genoptagelse af en gammel 2MD skik. ”Vi skal være chanceryttere, forstået sådan at man
tager nogle figurer med, i håb at andre også gør det. Så kan man sikkert spille noget tabletop de fleste
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gange.” Per opfordrede også til at 2MD fik et sæt introfigurer, som man kunne hive frem for de helt nye,
uden at skulle slæbe noget med selv.
Hesselager udtalte at han ”syntes det var et meget lukket miljø. Hvis jeg ikke havde kendt Casper, som gik
her, var jeg ALDRIG kommet igen”.
Ad 8b:
Gert og Peter orienterede om status på søgning af liveområde. Orienterede om Hovedgaard, se ref af
bestyrelsesmøde samme dato. Gert og Sune orienterede om regelsystemet til live. Det skulle være i sin
færdige version nu. Vil du snakke om live rollespil, så snak med Gert, Sune eller Peter.
Der blev stillet forslag om en månedlig introdag. En fast dag hvor nye folk kan komme ind og være sikker på
at der bliver spillet BÅDE tabletop OG rollespil.
Gert orienterede om 2MD Event på Bib. Indstillede til alle medlemmer at møde op. Gert laver jobliste og
checkliste for figurer bøger o.lign. Har du noget at tilbyde så snak med Gert hurtigst muligt.
Der blev snakket lidt om at 2MD skulle arrangere fællesture, fx. til Bowling, Fanatic turneringer eller til
Prag.
Ad 8c:
Gert orienterede om status på 2MD Kolding. Vi kan ikke oprette den som en del af 2MD Vejle, da det vil
betyde at vi mister tilskud fra Kolding kommune, men vi kan opfordre dem til at blive en del af
”varemærket”. Bestyrelsen skal snarest muligt ned at bese Kvarterhuset og håber snart at kunne holde
stiftende generalforsamling dernede.
Folk der er villige og interesserede i at tage derned nogle gange om måneden og spille tabletop, skal
henvende sig til Gert.
Ad 8d:
Merchandise. Bestyrelsen foreslog at foreningen indkøber et lager af t-shirts og sweatshirts, så vi har dem
klar når folk vil købe dem. Generalforsamlingen godkendte at der blev indkøbt for ca 3500,- (25 t-shirts og
10 sweats).
Ad 8e:
Bestyrelsen har forhandlet madordningen tilbage med Kulturværket. Men pga. manglende disciplin eller
sløsen, står vi somme tider med uafhentet og ubetalt mad. Alt uafhentet, ikke betalt mad bliver betalt af 2MD
hvorfor vi skal sikre os imod dette.
Generalforsamling godkendte at overgå til forudbetaling igen.
Såfremt man ikke kan komme og hente maden, skal man ringe til en af de andre i foreningen (Evt.
bestyrelsen), så maden kan blive afsat til anden side.
Det er indstillet til bestyrelsen at lave en ny madbestillingsseddel, der kan håndtere det.
Ad 8f:
Bestyrelsen havde diskuteret tidligere om 2MD skulle have nogle faner og minibannere. Da det koster vildt
mange penge at købe sådan noget spurgte man generalforsamlingen, om der er folk som vil arbejde på det
selv. (Når 2MD betaler for stoffet).
Casper vil forhøre med sin mor
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Brian J vil forhøre med sin bedstemor (el. lign.)
Generalforsamling var tilhængere af at der bliver lavet 1-2 faner og en række minibannere, man kan stille på
et bord.
Ad 8g:
En række af 2MDs medlemmer har været ude at demonstrere live rollepsil, tabletop osv. På Lindved Skole
og ved spejderne i Skibet. Det var den generelle mening at det var mægtigt sjovt, og bestyrelsen ønsker at
folk vil være med til mange flere af den slags arrangementer.
Ad 8h:
Bestyrelsen foreslog at foreningen indkøber et digital kamera til brug i foreningen. Det er bestyrelsen som
skal lægge retningslinier for brug og lån af kameraet, men det skal være til rådighed for alle 2MDs
arrangementer – også uden for huset.
Generalforsamlingen godkendte at indkøbe et kamera for max 4000,-

Herefter afsluttedes forsamlingen.
Den ny bestyrelses satte sig sammen og forberedte første bestyrelsesmøde, torsdag 30/10.
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