
Referat af ordinær generalforsamling for Ravnsholt/Reopos - Holbæk Middelalder-, Live- og Rollespilsforening
d. 10. januar 2010 kl 13:00 - 14:18 på Kulturkasernen

Fremmødte: Michael Smith, Lars Gutjak Poulsen, Stine Svensmark, Peter Thomsen, Simon Søgaard, Pierre Husted Sigvardsen, Mikael Lauridsen, Kim Munchkim Larsen,
Thormod Svensmark (ikke stemmeberettiget), Lars Jørn Smith, Vibeke Skjeldmose, Dan Hansen (kl 14, ikke stemmeberettiget).

1. Valg af dirigent og referent
Kim Larsen og Pierre Husted Sigvardsen

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Formandsberetningen

Vi startede året med 52 på medlemslisten og sluttede med 24 medlemmer. Ikke ligefrem den bedste udvikling.
Meget var godt nok oprydning i medlemslisten, og det lykkedes da også at få 2-3 nye medlemmer i løbet af året.

Men der er langt op til de 125 vi var da vi var allerflest medlemmer - i 2004.

Medlemstallet betyder at de arrangementer vi skal lave, skal være anderledes. De skal ikke kun henvende sig til
medlemmerne - for det er ikke nok folk.
De skal være mere åbne. De skal være i samarbejde med andre, når det er en fordel.

Det synes jeg at vi har været rigtig gode til i år - og det bør fortsætte fremover.

Da jeg skulle skrive den her beretning, så var min fornemmelse at vi stort set ingen arrangementer havde lavet i år.
Men da jeg kiggede kalenderen efter, kunne jeg se at der faktisk havde været 10 arrangementer ud over den ugentlige D&D-aften. Det er meget mere end jeg troede.

Det er da helt fantastisk at jeg kan blive overrasket på det punkt!!

Noget af grunden til at jeg ikke troede at vi havde lavet noget, er nok også at jeg ikke har haft tid til at deltage ret meget - hverken som arrangør eller deltager. Jeg har
godt nok været mange af dagene til D&D-aftenerne, men ikke til ret mange af de andre arrangementer.

Jeg ville gerne have mere tid til at hjælpe til. Jeg ville gerne have mere tid til at deltage i arrangementer.
Men det ser ikke ud til at jeg får mere tid i nær fremtid.

Derfor har jeg besluttet - igen - at stoppe som formand.
Jeg vil gerne fortsætte i bestyrelsen. Jeg vil gerne hjælpe alt det jeg overhovedet kan overkomme. Men det skal være nogle andre der tager initiativerne og så beder mig
hjælpe.

Mit største håb er at Ravnsholt/Reopos også eksisterer om 5-10 år - når mine piger for alvor skal til at spille rollespil.

Arrangementer i 2009:
Tirsdagstrillerier & Onsdagsorkerier (ugentligt; 5-15 deltagere)
Affaldsindsamling på Naturskolen (21 deltagere)
Sommertur til "Den sidste dag" planlagt, scenariet aflyst
Rollespilslejr til landsstævnet (15 hjælpere, 100 gæster)
Udstyrsdage * 3 (? deltagere)
Gorrcon (? deltagere)
Lamme-lørdag * 3 (7, 12 og 5 deltagere)
Tur til Krigslive planlagt til 2010 (10 deltagere; 5 fra R/R, 5 fra HC)

4. Regnskabet fremlægges
Fremlagt af Mikael. Mange indtægter i året og kun ganske få udgifter. Overskud på over 14.000,-
Revisor (Stine Svensmark) har ganske få bemærkninger:

• Der mangler bilag fra Gorr Con (Mikael er sikker på at de tal han har fået passer). Dan skal aflevere dem (der bliver ringet til ham). Dan dukker op kl 14, og
bilagene kontrolleres og godkendes af revisor. Et enkelt bilag var ikke konteret, og kommer med i 2009 (der kommer et tilrettet regnskab).

• Gave til pedel på Kulturkasernen er konteret forkert på 509. Der bør laves en ny konto til gaver og repræsentation.
Thormod: Nnhngh
Foreningen har en samlet formue på 75.000,-

Der er 2 uafsluttede udeståender:
- Kim Cs pæle. Bestyrelsen har sendt ham et brev i sommers (både almindeligt og anbefalet), og fortalt ham at vi ikke mener at vi skylder ham nogen penge. Han har
ikke reageret. Bestyrelsen forventer ikke at der vil ske mere i den sag.
- Annonce på Polterabend.dk. Kassereren har skrevet til dem i sommmers, og fortalt at han mente at vi havde afbestilt annoncen, og at hvis de ikke reagerede, så
betragtede vi sagen som afsluttet. De har ikke reageret.

5. Evt. vedtægtsændringer herunder evt. kontingentændringer
Der var to forslag: Ændring af krævet dagsorden til generalforsamlinger; Ændring af foreningens navn.

Forslag 1 - Konsekvensrettelse af landsforeningens navn
Fordi der muligvis kommer endnu en ændring af landsforeningens navn, så blev det foreslået at der blev ændret i forslaget. Derfor blev der stemt om 2 forskellige
versioner af forslag 1.

Forslag 1A (det oprindelige forslag 1) fik 2 stemmer for, og blev afvist.
Forslag 1B (at navnet blev indsat som "landsforeningens") fik 10 stemmer for, og blev godkendt.

Forslag 2 - Rettelse af foreningens navn
Godkendt med 8 stemmer for, 1 imod og 2 blanke.
Foreningens navn er nu Ravnsholt/Reopos - i daglig tale R/R.

6. Valg til bestyrelsen
Kassereren trækker sig. Alle andre er i forvejen på valg. Så der er valg til alle pladser

Formand: Kim opstilles og ingen stemmer imod.
Næstformand: Eli: 7, Lars Gutjak: 0, Peter: 3, blank: 1.
Kasserer: Lars Jørn opstilles og ingen stemmer imod. (Det aftales at Lars skal have fuld adgang til foreningens konti. Den nye bestyrelse skal underskrive et dokument



der giver tilladelse til dette)
Sekretær: Pierre opstilles og ingen stemmer imod (Lars Gutjak foreslået, men han afslog).
Menigt bestyrelsesmedlem: Vibeke: 6, Monica: 1, Peter: 2, Lars P: 2.
Suppleanter (2 stk): Peter: 9, Lars P: 8, Monica: 5.

7. Valg af revisor
Stine og Mikael stiller op, og godkendes.

8. Valg af delegerede til LLRs generalforsamling.
Da der er ret lang tid til landsforeningens generalforsamling, så blev det besluttet at bestyrelsen skal kontakte interesserede i august måned, og spørge om de stadig er
interesserede i at være delegerede.
De interesserede var: Vibeke, Lars Jørn, Pierre, Eli og Kim.

9. Evt.
Pierre kan godt lide tærte, bare ikke med fisk.

Visionsweekend (Mikael)
Idéen med visionsweekenden er at få formuleret hvad bestyrelsen skal arbejde frem imod - både i år og de næste 2-3 år.

Der blev snakket lidt frem og tilbage, og noteret en masse gode tanker og idéer, som bestyrelsen vil tage med sig på visionsweekenden.

Mikael: Hvad vil man, og for hvem? Hvad er der energi til? Der er kun ganske få folk tilbage, og derfor er der begrænsede kræfter.
Lars Jørn: Vil gerne have et scenarie om 1½ år.
Pierre: Det er vigtigt at R/R består. Vi har udstyr og goodwil - så vi kan skabe noget igen.
Vibeke: Det er for svært at komme ind. Det er for meget en lukket fest.
Mikael: Ja, det har været for svært. Det har bl.a. været min fejl.
Det er vigtigt at være ærlige og realistiske - hvor meget energi vil vi lægge i det.
Kim: Vi har udstyr. Vi skal starte forfra...
Pierre: Det skal være nemmere at komme ind. Der skal laves lidt for at få nye ind.
Mikael: Det er vigtigt at svare nye med det samme. Det har jeg ikke altid gjort.
Lars Jørn: Skal gøre en indsats for at det bliver bedre.

Andet/afslutning
Kim: Budding

Generalforsamlingen sluttede kl 14:18.

Pierre Husted Sigvardsen
Referent


