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Fremmødte:  
Søren Steinmetz, Mads Larsen, Morten Nielsen, Anders Torp, Mikkel Brandstrup Berendt 
Schmidt, Pierre Husted Sigvardsen, Sebastian Hammershøi, Asp Møldrup, Jakob Mahler 
 
 

1. Valg af dirigent og referent. 
Generalforsamlingen er indkaldt korrekt. 
Referent & dirigent: Pierre 
 

2. Godkendelse af dagsordenen. 
Ingen kommentarer.  
 

3. Formandsberetningen. 
Ganske lidt sket. Der var et enkelt scenarie i februar. Så blev der forberedt til 
Krigslive, og landet lukkede ned. Stabil gruppe efterhånden, klar til at tage til KL.  
Kigget lidt på Sunfall – flere forskellige grupper. En smule bord-rollespil og 
Warhammer 40K. Ellers et utroligt kedeligt år. 
 

4. Regnskabet fremlægges. 
Regnskabet viser at der ikke er sket ret meget. 
Langt mindre underskud end budgetteret. 
 
Regnskab godkendt af revisorer. 
 
Tilføjet budgetlinie på kr 3000 til mellem rustninger. Budget godkendt. 
 

5. Evt. vedtægtsændringer herunder evt. kontingentændringer. 
Forslag: Ændring af alderskrav i bestyrelsen 
Bekymring fra Søren: Vi skal sikre os at det ikke skaber problemer med banken (at 
kasserer ikke nødvendigvis er juridisk myndig).  
Besvarelse fra Pierre: Det er et regelsæt fra DUF, så kan ikke forestille mig at det vil 
give problemer. Men ja, vi får det bekræftet med vores bank. 
Forslaget vedtaget enstemmigt i version 1. 
 

6. Valg til bestyrelsen. 
På valg: Kasserer (Pierre), næstformand (Anders), sekretær (Mads), menigt 
bestyrelsesmedlem (Asp). 
Stemmeret: Pierre, Søren, Mads, Morten, Anders, Jakob, Asp og Mikkel.  
Kasserer: Pierre (eneste opstillede) 
Næstformand: Mads (eneste opstillede)  
Sekretær: Anders (eneste opstillede)  
Menigt bestyrelsesmedlem: Asp (eneste opstillede) 
Suppleant nr 1: Sebastian (eneste opstillede) 



Suppleant nr 2: Jakob (eneste opstillede) 
 

7. Vedtagelse af eventuelle instrukser til bestyrelsen. 
Se at få Corona væk, så vi kan tæve børn! 
 

8. Valg af revisorer. 
Søren og Morten (eneste opstillede) 
 

9. Valg af delegerede til landsforeningens generalforsamling. 
Mikkel og Sebastian melder sig. 
 

10. Evt. 
Intet. 
 

Slut efter 37 minutter.  
 
 


