
Ravnsholt/Reopos Generalforsamling 
Kulturkasernen, søndag d. 6. Januar 2019 

 
 
1. Valg af dirigent og referent. 
Pierre referat, Stine dirigent.  
 
2. Godkendelse af dagsordenen. 
Godkendt  
 
3. Formandsberetningen. 
Vi har haft endnu et ret stille år --- og så alligevel ikke:  
 
Der har været folk afsted til næsten hvert ROS-live siden det tidlige forår. Dejligt.  
 
Godt komponeret hold afsted til Krigslive. Når ikke vi kan stille nok må man jo trylle. Fede 
billeder. Og Bjørnefælder har fået deres egen regel.  
 

 
 

Pierre har sat gang i et samarbejde med spejderne og kører “Rollespejdere” her til 
foråret.  Dejligt at se at der er medlemmer der byder ind. 
 
Foråret bringer Junior-Krigslive. Denne gang ret stort oplæg med weekend overnatning etc. 
med Pierre som krumtap. TAK for det billede ud i verden.   
Og “rigtigt” Krigslive, måske det også i år kan lykkes at få et hold afsted.  
 
Lige om lidt er der Neon Rain, her er også et hold på vej. 
 
Vi er en lille bitte forening, der trods vi alle har jævnt travlt med almindeligt liv, faktisk også 
når at være rollespillere, der skaber spil for andre. Det er jeg lidt stolt af. Tak ;)  



 
4. Regnskabet fremlægges.  
Gennemgået og godkendt. Erklæringer underskrevet efter kommunens retningslinier.   
Budget godkendt efter lidt justeringer af beløb – Lager: 2.000 -> 3.000, Månedsture: 2.000 -> 
1.000, Krigslive tur: 1.000 -> 3.000, Rollespejdere: 3.000 -> 2.000.  
Budgettet sigter efter at holde en beholdning på 50.000 i reserve. Det går næsten.  
Budget for Junior-Krigslive gennemgået.  
 
5. Evt. vedtægtsændringer herunder evt. kontingentændringer. 
Ingen ændringsforslag modtaget 
 
6. Valg til bestyrelsen. 
Alle genopstiller og genvælges. Både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  
 
Bestyrelsen:  
Mette Torp – formand (ikke på valg)  
Anders Torp – Næstformand  
Pierre Husted Sigvardsen - Kasserer 
Mikkel BB Schmidt - Sekretær 
Asp Kenneth Møldrup Nielsen - Bestyrelsesmedlem 
 
Suppleanter:  
Stine Svensmark 
Sebastian Hammerhøi 
 
7. Vedtagelse af eventuelle instrukser til bestyrelsen. 
Ingen forslag.  
 
8. Valg af revisorer. 
Morten og Søren genopstiller og genvælges 
 
9. Valg af delegerede til landsforeningens generalforsamling. 
Ingen melder sig. Men man kan altid sige til tættere på.  
 
10. Valg af repræsentant i Kasernerådet. 
Søren genopstiller og genvælges 
 
11. Registrering af bestyrelsen hos Jyske Bank 
Bestyrelsen tastet ind i systemet. Så skal de enkelte personer bekræfte det selv.  
Gennemført for Pierre og Mette. Anders havde gjort det hjemmefra.  
Asp og Mikkel får besked på det.  
 
12. Eventuelt  
 
Junior-Krigslive:  
Arrangører på plads.  
Mangler hjælpere. Nogle stykker melder sig, og resten er åbne for forslag.  
 
Krigslive: 
Asp og Mads arrangerer. Interesserede: Stine, Morten, Anders, Mikkel.  
Anders snakker med arrangørerne omkring regler for bjørnefælder.  
 
Budding 


