
Referat af Generalforsamlingen 11-11-2017 
 
Til stede: Ian Madsen, Cecilie Thure, Benjamin Jacobsen, Emilie Ehlers, Brian Johannesen, 
Noah Adkins, Ann Christensen, Mads Hyldal Sørensen, Frederik Jacobsen (ankommer ca. 1 
time efter start) 
 
Valg af dirigent og referent 
Noah Adkins er dirigent, Ann Christensen er referent. 
 
(Halv-)Året Der Gik v. formand og bestyrelse 
Formand Noah Adkins fortæller, at vi har gjort en masse grundlæggende arbejde, fx har vi fået 
et CVR-Nr. og har oprettet medlemsdatabaser mm. Som forening af vi deltaget i Bifrosts 
dialogmøde i Herning i oktober. 
 
Regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af budget for næste år 

○ Regnskab 
Kasserer Mads Hyldal fremviser regnskabet på sin computer og gennemgår det. Da forening 
stadig er ny, er der ikke så meget i det; foreningens indkomster er medlemsbetalinger, og 
foreningens eneste udgift er udgifter til generalforsamlingen. Årets saldo er på 815,15. 
 

○ Formodet budget 
Kasserer Mads Hyldal fremlægger det formodede budget for år 2018. Der er taget 
udgangspunkt i foreningens ved udregnelsen 9 medlemmer, og at de betaler et kontingent på 
200 kr. De formodede indkomster er medlemsbetalinger, og de formodede faste udgifter er 
bankkonti, hjemmesidedomæne, medlemskab af Bifrost, en mængde til uforudsete udgifter og 
derudover en varierende udgift på støtte til foreningens arrangementer. 
 
Fastsættelse af kontingent 
Der blev forslået følgende årlige kontingenter: 200, 240, 250 og 300 kr. Generalforsamlingen 
stemte efter kort diskussion, og resultatet blev således: 

■ 200 kr. - 5 stemmer 
■ 240 kr. - 4 stemmer 
■ 250 kr. - 0 stemmer 
■ 300 kr. - 0 stemmer 

Det årlige kontingent blev derfor fastsat til 200 kr. for 2018. 
 
Forslag til vedtægtsændringer 

○ Vdr. økonomisk overskud 
Forslaget blev fremlagt jf. dagsordenen, og der blev diskuteret både for og imod.  
Der var især nogle betænkeligheder om formuleringen ‘afsluttede kampagner’, da de 
tilstedeværende var usikre på, om det skulle kræve en nærmere definition. Der blev også 
diskuteret, hvordan proceduren for støtten til foreningens arrangementer skulle foregå, og 



hvordan og hvornår overskuddet skulle gives tilbage til foreningen - og om det overhovedet var 
nødvendigt at fastsætte en procedure, eller om det var mere optimalt, hvis der blev lavet 
individuelle aftaler med arrangementerne. Der blev også en periode diskuteret at ændre i 
formuleringen af vedtægtsforslaget, men det blev besluttet udemokratisk. Konklusionen på 
diskussionen blev, at vedtægtsforslaget var og skulle ses som et minimumskrav, som 
bestyrelsen og arrangementer skal overholde, og at alt derudover måtte tilpasses det 
individuelle arrangement. 
 

○ Vdr. bestyrelsesposter 
Forslaget blev fremsagt jf. dagsordenen , og der blev kort diskuteret for og imod. 
Hovedargumentet for var, at dem, der stiller op til bestyrelse, nu ved, præcis hvad de stiller op 
til. Hovedargumentet imod var, at bestyrelsen nu skal bestå af 5 medlemmer, hvilket er mange i 
en så lille forening, og at udspecificeringen af bestyrelsesmedlemmernes poster var overflødig. 
 
Valg til bestyrelse 
Valget til bestyrelse blev foretaget ved en almindelig afstmenning. 
Resultatet var som følger: 

○ Noah Adkins stiller op som formand. 10 stemmer for. 
○ Martin Terp stiller op in absentia. 9 stemmer for, 1 stemmer blankt. 
○ Mads Hyldal stiller op som kasserer. 10 stemmer for. 
○ Menige bestyrelsesmedlemmer: 

■ Ann Christensen stiller op. 10 stemmer for. 
■ Emilie Ehlers stiller op. 10 stemmer for. 

Den nye bestyrelse bliver altså Noah som formand, Martin som næstformand, Mads som 
kasserer og Emilie og Ann som menige bestyrelsesmedlemmer. 
 
Valg af kritiske revisorer 
Valget blev foretaget som en hemmelig afstemning. Cecilie Thure, Ian Madsen og Benjamin 
Jacobsen stillede op. Noah Adkins var stemmetæller. 
Før afstemningen var der er spørgerunde, hvor 1 spørgsmål blev stillet til alle kandidater. 
Spørgsmålet var, om de også kunne tænke sig at være suppleant. Dertil svarede Cecilie nej, 
Ian ja, og Benjamin nej. 
Resultatet blev som følger: 

○ Cecilie: 10 stemmer for 
○ Ian: 2 stemmer for 
○ Benjamin: 8 stemmer for. 

 
Valg af suppleanter 
Valget blev foretaget ved en almindelig afstemning. 
2 personer stillede op som suppleanter: Brian Johannesen og Ian Madsen. 
Resultatet blev som følger 

○ Brian Johannesen: 10 stemmer for. 
○ Ian Madsen: 10 stemmer for. 



Brian og Ian er dermed foreningens 2 suppleanter. 
 
Behandling af indkomne forslag 
Afstemningen blev foretaget som en almindelig afstemning. Minimum 7 stemmer skulle være 
for, før forslaget kunne vedtages. Resultatet blev som følger: 

○ Vdr. økonomisk overskud 
■ 9 stemmer for. 0 stemmer imod. 1 stemmer blankt. 

○ Vdr. bestyrelsesposter 
■ 7 stemmer for. 3 stemmer imod. 0 stemmer blankt. 

Begge forslag til vedtægtsændringer blev altså godkendt. 
 
Eventuelt 
Under eventuelt blev der diskuteret 3 ting. 
 
Medlemsskab af Bifrost 
Ann Christensen fremlagde et forslag om, at foreningen skal melde sig ind i Landsforeningen for 
rollespil, Bifrost. Dette pga. økonomisk støtte til scenarier, indflydelse i og støtte til det danske 
rollespilsmiljø og eftersom foreningens vedtægter flere steder peger på Bifrost. Der blev ikke 
taget en beslutning, men generalforsamlingen var positivt stemt overfor forslaget og lader det 
være op til bestyrelsen. 
 
Bifrosts generalforsamling d. 24.-26. November 
Det blev bragt op, at Bifrost (se tidligere punkt) holder generalforsamling d. 24.-26. november, 
og at Elysion, selv om vi endnu ikke er medlemmer, er inviteret med. Ian, der i forvejen skal med 
som en del af A New Hope, holder også Elysion opdateret. 
 
Sponsorat fra Steen 
Der blev bragt et forslag om en sponsorordning fra Steens firma på banen, men dette vil 
bestyrelsen tage stilling til på næste bestyrelsesmøde. Generalforsamlingen var dog meget 
positivt stemt. 


