
Referat af ordinær generalforsamling i Ravnsholt/Reopos
Tid/Sted: Søndag d. 12.02.2012 kl 12:02 i Caféen på Kulturkasernen.
Tilstede: Eli Svensmark, Stine Svensmark, Thormod Svensmark, Dan Thrane Hansen, Andreas Esso Jensen, Pierre Husted Sigvardsen, Lars Gutjak Poulsen, Søren Steinmetz.

1. Valg af dirigent og referent.
Eli & Pierre

2. Godkendelse af dagsordenen.
Forslag til dagsordenen kan stilles af alle medlemmer (også bestyrelsen). Disse skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes (d.v.s. lørdag d. 4. februar kl 12:02). Ændringer i
dagsordenen offentliggøres på foreningens webside (http://www.r-r.dk/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4925).
Godkendt.

3. Formandsberetningen.
I den seneste periode er der umiddelbart ikke sket så meget, men der er alligevel sket en del ting i R-R. På den praktiske front, har vi fået skiftet bank, så vi forhåbentlig får
færre problemer i fremtiden. Og vi har planlagt en dag/weekend til at få ryddet op og få orden på lageret, hvilket jeg kan forstå er lidt tiltrængt.

På rollespils fronten, er det desværre både godt og dårligt, vores sommertur skulle have været til Praedia. Dette kan desværre ikke lade sig gøre mere, da det er blevet aflyst.
Derimod er Pierre i gang med at lave et større hold til Krigslive. Særlig skal bueskytteholdet nævnes, da det bestå af folk fra hele landet, og er blevet eksponeret positivt i
Rolle|spil, da vi skal huske at lege med dem vi ikke kender i forvejen.

Vi har også deltaget til Bifrost generalforsamling, hvor vi hørte en masse om værdibaseret foreningsarbejde, og at de nu også har lukket op for medlemsforeninger der
overhoved ikke spiller live, og kun har medlemmer på over 25 år.

Jeg håber vi kan blive ved med at arrangere ture for os selv, og med andre, så vi kan vise vi stadig er her, og vores udstyr kan blive brugt.

4. Regnskabet fremlægges.
Regnskabet fremlagt af kassereren. Et enkelt spørgsmål:
Hvad dækker konto 509 over? Det er den største udgift-post.
Den dækker over 1.500,- til T-Shirts, 2.500,- til latex-sværd, 1.000 til trailer-reperation og 8.000 til gas-køleskab.
Regnskabet godkendt.

5. Økonomisk status pr seneste afsluttede måned.
Der er stadig masser af penge i banken.

6. Evt. vedtægtsændringer herunder evt. kontingentændringer.
Vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen (d.v.s. lørdag d. 4. februar kl 12:02). Indkomne forslag offentliggøres på foreningens webside
(http://www.r-r.dk/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4924).
Der er kommet 2 forslag: Indførelse af arrangementskontingent og forhøjelse af personligt kontingent.
Der er 7 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

Forslag 1 vedtages enstemmigt.
Forslag 2 nedstemt med 5 imod og 2 for.

7. Valg til bestyrelsen.
Alle poster i bestyrelsen, undtagen kasser, er på valg denne gang. Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdes bestyrelsesmøde.

Da der kun er 7 stemmeberettigede deltagere til generalforsamlingen, og 7 poster i bestyrelsen inkl suppleanter, er det helt stille og fredligt.

Formand: Andreas Esso Jensen.
Næstformand: Eli Svensmark.
Sekretær: Lars Gutjak Poulsen.
Menigt bestyrelsesmedlem: Dan Thrane Hansen.
Suppleanter: Stine Svensmark og Søren Steinmetz.

8. Vedtagelse af eventuelle instrukser til bestyrelsen.
Hele generalforsamlingen er valgt til bestyrelsen, så de instrukser der måtte være undervejs, tager personerne selv med sig.

9. Valg af revisorer.
Stine Svensmark og Søren Steinmetz valgt.

10. Valg af delegerede til landsforeningens generalforsamling.
Andreas Esso og Eli melder sig. De 2 sidste pladser holdes åbne - alle R/R-medlemmer kan bede om at blive delegeret.
Bifrosts GF er d. 9.-11. november 2012.

11. Sommerferie-aktiviteter.
Folk har desværre ikke tid.

12. Sommertur.
Efter aflysningen af Praedia er der umiddelbart to gode muligheder: Khypris og City of Cities. De interesserede forsøger at organisere en arrangørgruppe.

13. HMD.
Der sker en masse.

14. Åbent hus på Kulturkasernen.
Det er d. 2. juni kl 10-17.
Gutjak er ork, som får tæv.
Nogen bager snobrød (Eli siger at Pierre allerede har meldt sig til opgaven).
Der skal også males warhammer-figurer - det er nok Eli der står for det.

15. Evt.
Budding!!


