
Dagsorden 

1. Valg af dirigent – dirigentens rolle er at lede forsamlingen gennem punkterne på 

dagsordenen. Ligesom på enhver anden generalforsamling. 

Frederik - Enstemmigt vedtaget 

2. Valg af referent 

Mette - Enstemmigt vedtaget 

3. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse 

For at kunne sikre kommune støtte og for at kunne søge fonter til arrangementer uden 

at skulle være afhængelig af andre foreninger 

 

4. Forslag til vedtægter 

a. Se bilag 1 

Vedtægterne er enstemmigt vedtaget.  

5. Forslag til fremtidigt arbejde og aktiviteter 

Vi vil gerne igangsætte en live rollespils kampagne der hedder skyggedalen med 

workshops og andre relevante arrangementer i henhold til foreningens formål   

6. Forslag til budget og kontingent 

a. Forslag 1 for kontingent: At kontingentet er svarende til rabatten man 

får til første spilgang, hvis man er medlem, så at det for spilleren er 

ligegyldig rent økonomisk, om man er medlem eller ikke, men at man i 

de følgende arrangementer vil kunne spare sit medlemskab pr aktivitet. 

Dertil vil jeg foreslå et medlems kontingent på 100kr, og at prisen for 

at deltage i et arrangement bliver fastsat af arrangementets mestre, plus 

de 100kr for ikke medlemmer. 

b. Forslag 2 for kontingent: Overordnet set det samme som i forslag to, 

men at medlemskontingentet hæves til 200kr. Dette vil dog få prisen 

for det enkelte arrangement til at se meget dyrt ud for ikke medlemmer. 

c. Forslag 3 for kontingent: At kontingentet fastsættes til det minimale 

som er krævet af kommunen, nemlig 75kr, men at der så ikke ydes 

medlemsrabat til arrangementet. 

d. Se bilag 2 



Forslag 2 for kontingent er enstemmigt vedtaget og kontingentet fastsættes til 300kr. 

Budgettet er enstemmigt godkendt. 

  

7. Valg af foreningens bestyrelse 

Formand: Sean Sebastian Munk Nielsen  

Enstemmigt vedtaget 

Næstformand: Frederik Majgaard Nielsen  

Enstemmigt vedtaget 

Kassere: Rikke Nielsen  

Enstemmigt vedtaget 

Suppleant: Mette Østerby Slavensky  

Enstemmigt vedtaget  

8. Valg af intern revisor 

Tor Bjørn Torp. 

Enstemmigt vedtaget 

9. Eventuelt 

Ansvarlig for kontakt til Landsforening og lokation samt pr er Sean Sebastian   

Foreningen oprettes ved Thisted kommune  

 


