
Referat af Ravnsholt/Reopos’ ordinære 
generalforsamling
Generalforsamlingen foregik lørdag den 19. januar 2008 på Kulturkassernen i Holbæk fra 12 til 16.

Til stede
Stemmeberettigede medlemmer: Isabella T Kaaber, Flemming T Kaaber, Michael S Jensen, 
Oskar F Lerche, Pierre Husted, Martin Franck, Karina Worninger, Stine Svensmark, Paw Petersen, 
Søren Steinmetz, Poul nielsen, Mikkel Lund, Mikael Gamborg, Erik Ingersen.
Medlemmer under 10 år: Lukas T Kaaber, Freja H Sigvardsen, Sacha Qvindebjerg Gudme 
Nielsen.
Ikke-medlemmer: Kim Larsen, Daniel Worninger, Maria Rasmussen.

I alt 14 stemmeberettigede medlemmer var mødt op. Poul Nielsen forlod generalforsamlingen efter 
punkt 6.

1) Valg af referent og ordstyrer
Michael blev valgt som ordstyrer, Erik som referent.

2) Godkendelse af dagsorden. 
Punkt 5a blev fjernet, da det ikke gjorde noget. Flere medlemmer nævnte at det nok var i 
overkanten at afsætte 6 timer til generalforsamling.

3) Formandsberetning
Formandsberetningen kan downloades fra foreningens hjemmeside. 
Der var ingen kommentarer til beretningen.

4) Aflevering af regnskab
Paw fremlagde regn og bemærkede følgende:

o Der har været mere aktivitet end sidste år. Haeven gav et godt overskud.
o Der har været flere større investeringer: arrangørværktøjskasse, en Nintendo Wii, 

sminkekasse, og nye telte til LL og Haeven for 30.000.
o Der har været en nedgang i medlemstallet, så vi har fået mindre ind fra kontingent.
o Budgettet endte med et underskud på cirka 50.000.

Søren og Mikkel blev valgt til revisorer sidste år. Paw kunne ikke få fat på Mikkel, så kun Søren har 
haft mulighed for at læse det igennem.
Søren godkender budgettet og bemærker at pengene er blevet brugt til foreningens tarv og interesse. 
Han bemærker at det vil være godt med nummererede bilag og at indtægter og udgifter for 
arrangementer bør bogføres samlet.

Spørgsmål og kommentarer
Generalforsamlingen spurgte ind til dele af regnskabet. Uddybningerne følger her:



o Kontoen Kontorartikler og småindtægter på -20.000 dækker blandt andet over:
Sminkekasse (cirka 5.000)
Køb af spil fra bog og ide
Anskaffelse af symaskine
Pløkker til telte
Wii-konsol

o På konto 2000 blev der ved en fejl trukket 1.550 af Pierre. De blev senere ført tilbage, men 
ført ind på konto 1150.

o Der er blevet brugt 10.000 på kurser. Det skyldes et opfølgningskursus på et 
førstehjælpskursus. Ingen nåede med til kurset, og regningen blev betalt for sent, så der er 
også medregnet gebyrer.

o Pengene til reklame er brugt på et banner på polterabend.com.

Væsentlige kommentarer fra debatten om regnskabet
Pierre: Alarmerende tab af penge. Hvis det fortsætter i samme stil, er vi på 0 om et år. Det dur ikke.

Budget for LL ikke på hjemmesiden. Bestyrelsen har godkendt et budget, da den nye 
arrangørgruppe trådte til, så de skal bare online. Bestyrelsen kontakter arrangørerne.

Slikkassen er en konto for sig selv. Selvom den bliver brugt mest til TT, så har den været med rundt 
mange andre steder.

Pierre opfodrer Paw kraftigt til at skaffe bilag på slikkøb.
Stine: Vi skal kunne komme med et ordentligt, dokumenteret regnskab for at blive anerkendt 
forening i kommunen. Det dur ikke med blå bilag for alt.

Pierre og stine: Foreningen bør overveje om der skal toiletter til LL. Der er ikke nok mennesker der 
deltager til at retfærdiggøre 30% af vores underskud. Bestyrelsen bør sætte et mål for hvornår LL 
kan få lov til at få toiletter. toilettet er en god service, men ikke en nødvendighed.

Der bliver nævnt at de gamle telte er godt i gang med at gå i stykker som de gamle, men emnet 
bliver udskudt til Eventuelt

Godkendelse af regnskabet
Ved afstemning om regnskabet skulle godkendes, stemte 2 for og 12 imod.

Generalforsamlingen blev enig om følgende punkter der skal være i orden inden godkendelse:
o Udgifter fra et arrangement skal bogføres under arrangementet.
o Der skal bilag på alle poster.
o Der skal indhentes deltagerantal og indtægter for LL og Guldhænder.
o Posteringer for LL og Guldhænder skal deles op, så de står som to forskellige 

arrangementer.
o Generalforsamlingen vil gerne have bedre kontrol med at udgifter ender i den rette konto. 

Spil til TT skal bogføres under TT, og ikke som kontorartikler.

Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, så budgettet kan godkendes. Paw mener 
rettelserne kan laves på en måned. De reviderede regnskab sendes med indkaldelsen.



5) Vedtægtsændringer
Forslag 1 blev efter debat trukket tilbage. Det laves om, så der også kommer til at stå at bestyrelsen 
skal godkende selve arrangørgruppen og præsenteres på næste generalforsamling.

Forslag 2 blev efter debat trukket tilbage. Kan generalforsamlingen også afholdes i februar, kan 
man let komme for langt ind i det nye år inden foreningen kommer i gang.
Nedstemt

Forslag 3 blev efter debat trukket tilbage. Et modargument var at ”daglig drift” var for vagt og for 
omfattende. Hvis ikke bestyrelsen selv kan varetage den daglige drift, så er der et andet og større 
problem der skal løses. Et andet at det vil kræve for lang tid og forsinke et projekt for meget hvis 
det skulle rundt om en generalforsamling. Desuden var det fleres holdning at man bør have tillid til 
sin bestyrelses dømmekraft.
Der blev foreslået at forslaget blev delt op i to og præsenteret på næste generalforsamling. Det ene 
forslag kunne være stk 2 hvor ”daglig drift” blev erstattet med ”særlige tiltag i forhold til den 
daglige drift”. Det andet forslag kunne være tilføjelsen af stk 2b.

Forslag 4 blev efter debat trukket tilbage. Selvom paragraffen gav noget rod en gang i mellem, blev 
den beholdt så forældre der træder ind i bestyrelsen på sit barns vegne ikke skal betale kontingent 
for at hjælpe os.

Forslag 5 blev vedtaget flerstemmigt. Der blev foreslået at man stillede et nyt forslag til næste 
generalforsamling der udspecificerede om det var alle medlemmer eller alle fremmødte medlemmer 
der skulle være for at omstøde en ekskludering.

Forslag 6 blev trukket tilbage.

Forslag 7 blev vedtaget med 12 stemmer for og en blank.

6. Valg til bestyrelsen
Alle personvalg foregik anonymt.
Dan kunne ikke komme, og stiller derfor ikke op.
Martin Alring havde stillet op per brev som juniorrepræsentant. Da valgreglerne er lavet om, så der 
ikke skal være en juniorrepræsentant, valgte han at trække sig.

Isabella stiller op som formand og bliver valgt.

Karina og Michael stiller op som næstformand. Karina vinder med 12 stemmer mod 2.

Martin og Paw stiller op som kasserer. Martin vinder med 10 stemmer mod 4.

Oskar stiller op som sekretær og bliver valgt.

Michael stiller op som menigt medlem og bliver valgt.

Mikkel og Mikael stiller op som suppleanter og bliver valgt.
Mikael siger han først kan være klar til at tage ansvaret om et halvt år, men generalforsamlingen har 
ingen indvendinger.



7. Valg af revisorer
Paw, Stine og Søren stiller op.
Stine vinder i første runde, hvor der er lige mange stemmer på Søren og Paw.

Næste afstemning ender også lige (6 stemmer til Paw, 6 til Søren og 1 til Bob), og Søren trækker sig 
inden det bliver for fjollet.

8: Valg af delegerede til LLR’s generalforsamling.
Flemming, Mikael og Søren melder sig.
Mikael udtrykker ønske om at et bestyrelsesmedlem også tager med, da de jo repræsenterer 
foreningens interesser til hverdag.
Vi kan stille med i alt 4 delegerede. Bestyrelsen får lov til at vælge den sidste uden for 
generalforsamlingen.

9. Oversigt over afholdte arrangementer
LLR ønsker at vores generalforsamlingsreferat indeholder en oversigt over hvilke arrangementer 
foreningen har afholdt.
Da generalforsamlingen ikke kan huske alle detaljer, får Erik lov til at rette dette punkt i referatet 
efter generalforsamlingen, når der er indsamlet flere data.

Liste over afholdte arrangementer
o Haeven

Sommerscenarie afholdt i Hedehusene 17-21/07
137 deltagere

o Guldhænder
Kampagne afholdt i Knudskoven 27/01, 24/02, 31/03, 28/04, 36/05 og 30/06
30-50 deltagere per gang

o Live-Lørdag
Kampagne afholdt i Knudskoven 29/09, 27/10 og 24/11
40-60 deltagere per gang

o TirsdagsTrillerier
Hyggeaften der blev afholdt hver tirsdag på KulturKassernen med få undtagelser
Deltagerantal varierede

o Krigslive-tur:
Fællestur til Krigslive II 30/03-01-04
11 deltagere

o Holbækmessen  1/09 - 2/09
Kamparena som underholdning på KulturKassernen

o Events
I første halvår lavede vi events på bestilling.

Dette punkt er blevet rettet af Erik efter generalforsamlingen.



10: Planer for 2008
Fællestur
Mange har udtrykt at de savner en fællestur til et sommerscenarie.
Kim og Lars Gutjak ville gerne stå for en sommertur til et scenarie hvis der er et der ser ud til at 
være turen værd. Indtil videre ser det dog rigtigt sløjt ud med udbudet.
Ripen laver noget, men har ikke opdateret deres hjemmeside siden sidste sommerscenarie.
TROA laver Warhammer-live, en opfølger til Pleitdorf. Medlemmer der var med sagde at det var en 
meget positiv oplevelse sidste år.
Medlemmerne opfordres til at holde øje med markedet den næste måneds tid. Så tager vi det op på 
næste generalforsamling.

Live-Lørdag
Pierre: Kom til LL.

Fremtid og vision
Michael: Det er fedt at se der er kommet nye til i bestyrelsen. husk at finde ud af hvor meget I har 
energi og tid til at lave. Det er langt vigtigere at vi eksisterer om 5 år, end at alle aktive er brændt u 
af at lave for mange projekter. 
Sæt nogle realistiske mål for foreningens udvikling. Vi skal ikke have flere medlemmer fordi det 
ser godt ud. Vi skal sørge for at dem der er har noget at være her for.

Kommende arrangementer
Kort oprids af hvad bstyrelsen kender til af projekter, som folk har gang i:

o Praedia-kampagne (kommer tidligst i 2009).
o Larn-kampagne
o De gamle Guldhænder-arrangører er i gang med at planlægge en række mindre scenarier.
o En Call of Cthulhu-inspireret mini-kampagne.
o En Vampire-kampagne.
o En fællestur til et sommerscenarie.

Stine: Sæt nogle visioner og mål, og lav så en handleplan for det.
Bestyrelsen bør kalde alle arrangørgrupperne sammen for at høre dem hvor langt de er i processen 
og så vælge et eller to projekter, der skal hjælpes videre. Det er ikke fordi de andre ikke gode ideer 
eller ikke må arbejdere videre med deres ideer. Det er bare vigtigt at det hele ikke lander samtidigt.

10 års jubileum
Til næste år har vi eksisteret i 10 år, og det skal fejres med manér. Planlægningen skal i gang i god 
tid. Stine melder sig med det samme til en kommende arbejdsgruppe.

Regel- og verdensudvalget
Flemming: Det ser ikke ud til at regeludvalget laver noget længere. Bestyrelsen opfordres til at 
finde ud af hvad der skal gøre med hensyn til regler og gå i snak med udvalget om de ønsker at 
fortsætte.
Der bliver nævnt at der til Live-Lørdag kan komme regelændringer på dagen, som ikke står på 
hjemmesiden. Det tager bestyrelsen sig af at se på.



11: Eventuelt
Søren har nu scenefyrværker-certifikat. Han kan nu indkøbe og benytte stort set alle former for 
pyroteknik.

Hjemmeside og kalender
Pierre: Bestyrelsen bør tage fat på arrangørgrupperne og få dem til at opdatere kalenderen. Hvis 
ikke der står noget i den, bør den fjernes fra hjemmesiden.
Pierre, Erik, Søren og Kim har lavet adressen webnisse@r-r.dk, hvor folk kan skrive og stille 
spørgsmål til hvordan hjemmesiden og administrationssystemet fungerer. 
Bestyrelsen skal finde en der skal rette adresser og holde siden opdateret.

Lageret
Generalforsamlingen vil gerne have at telte og lager bliver behandlet ordentligt.

Michael: Tager fat i folk og sørger for at de afleverer tingene i god stand. Alle lån bliver skrevet 
ned, så folk kan drages til ansvar.

Stine: Den lageransvarlige skal ikke indkræve bøder, det er bestyrelsens. Lageret skal opdateres 
snart. Det skal tælles op for at vi kan håndhæve låneregler.
Når man samler folk til at rydde op, skal man være ærlig om hvor meget lortearbejde der er. Folk er 
mere positive når de er forberedt på arbejdet.

mailto:webnisse@r-r.dk
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