
Generalforsamling for Ravnsholt/Reopos, søndag d. 13. januar 2012

Sted: Cafeen på Kulturkassernen i Holbæk.

Til stede: Andreas Esso, Jonathan, Vibeke, Astrid, Lars Gutjak, Søren, Eli, Stine, Pierre, Kim, Astrid, Freja og Thormod.

1. Valg af dirigent og referent.
Lars Gutjak & Pierre

2. Godkendelse af dagsordenen.
Et par underpunkter tilføjet til eventuelt.

3. Formandsberetningen.
Det forgangne år har været godt for R/R. Vores medlemstal er steget en lille smule, og vi har fået startet en junior kampagne Den Ny Verden.
Derudover er jeg også blevet formand i regionsrådet for Sjælland og Øerne under Bifrost. Der har også været henvendelser fra folk udenfor foreningen som har skullet føle
R/R lidt an for at se om de måske vil prøve at arrangere under os.

Så alt i alt har 2012 været et godt og fremgangsrigt år for R/R.

4. Regnskabet fremlægges.
Regnskabet kan hentes som PDF-fil her.

5. Økonomisk status pr seneste afsluttede måned.
Der er stadig en lille smule penge tilbage til trods for sidste års underskud.
Der skyldes for serverhosting, og maden til DNV januar.

6. Evt. vedtægtsændringer herunder evt. kontingentændringer.
Forslag #1: Ens kontingent uanset alder
Bibeholde nuværende: 0
Forslag A: 3
Forslag B: 7 - Vedtaget
Forslag C: 0
Forslag D: 0

Forslag #2 - Kontingentets størrelse
Imod: 8 - Forslaget falder, og kontingentet forbliver på 250,-
Forslag A: 0
Forslag B: 2
Forslag C. 0

Forslag #3: Fjerne støttemedlemskab
For at fjerne det: 10 - Vedtaget

Forslag #4: Rettelse omkring arrangementskontingent
Bibeholde nuværende: 0
Forslag A: 6 - Vedtaget
Forslag B: 3
Blank: 1

7. Ændringer af krav til arrangementer.
Krav til arrangementer og retningslinier er gennemarbejdet, og diskuteret grundigt igennem. Der er en masse forenklinger.

8. Valg til bestyrelsen.
Formandsposten var ikke på valg.
Næstformand: Lars Gutjak (uden modkandidat ved hemmelig afstemning)
Kasserer: Astrid (uden modkandidat)
Sekretær: Pierre (uden modkandidat)
Menigt bestyrelsesmedlem: Kim (8 stemmer), Jonathan (1 stemme fra Kim), ugyldig (1)
Suppleant: Jonathan (uden modkandidat)
Suppleant: Vibeke (uden modkandidat)

9. Vedtagelse af eventuelle instrukser til bestyrelsen.
Budding!

10. Valg af revisorer.
Stine og Søren.

11. Valg af delegerede til landsforeningens generalforsamling.
Interesserede: Esso, Gutjak, Eli

12. Sommerferie-aktiviteter (Ungdomsområdet)
Vibeke vil gerne lave tegneserie-workshop (hvis det kan passes ind i hendes kalender).
Esso, Jonathan og Eli vil gerne male Warhammer-figurer - nok noget i samarbejde med Battleground.
Astrid vil gerne have noget med håndarbejde.

13. Sommertur
Esso og Kim foreslår Rænkespil. Der er to forskellige hold som skal afsted. Kim snakker med de andre om det hold skal være en R/R-tur.

14. KK Åbent Hus
Der er ikke Åbent Hus i 2013, da der er træskibstræf den weekend. (Lad os lave et piratscenarie den weekend, og se om vi kan låne et par store flotte træskibe til formålet!!)
Planlægningen til 2014 er igang.

15. Evt.
- Ny web design/side
Pierre kigger på at lave en Wordpress-installation eller lign på serveren.
Kim og Lars kigger teksterne igennem og sætter dem ind på Wordpress siden. Status til næste bestyrelsesmøde. Mål at have ny side klar til sommer.

Budding!
Jeg kan godt lide tærte.
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De røde boller fra Pierres fest.


