
DAGSORDEN FOR GENERAL FORSAMLING
Søndag den 30. januar 2021 kl. 10:00

Fremmødte: Sean Sebastian. Rikke Nielsen. Frederik Majgaard. Mette Slavensky.

Øvrige fremmødte: Chris. Ø.
Viktor. Emil. Marcus. Oli

1. Formalia
Ordstyrer:  Sean Sebastian
Referent:  Mette

2. Dagsorden
Ansvarlig: Formand Sebastian

-Dispensation til medlemmer fra 2021 de har stemme ret til dagens GF
Der er givet dispensation til at medlemmer 2021 må stemme til generalforsamlingen 2022
 

Vi har besøg af ThyRF i form af formanden Emil.
 
-Valg af diragent, referent og to stemmetællere
Dirigent: Emil.
Referent: Mette.
Stemmetællere: Emil. Chris.

- Godkendelse af mødets gyldighed
Mødet er enstemmigt godkendt

- Årsberetning af formanden
Vi havde en god op start  med planlagt første spil i marts der blev udskudt pga corona men blev skudt til
maj i stedet for
Vi fik godkendt 218 tusinde i fondsmidler hen over året. Det har været fantastisk med den opbakning vi har
fået fra fonde, banke og fra Bifrost
Vi har fået skjolde, sværd, bælter og kofter af Bifrost til at hjælpe med opstarten.



Forenings let bliver forhåbnligt bedre efter dets små fejl.
Tandrup Tippi vil gerne vi kommer igen. Det samme med Sjørring skole.
Vi har nye rollespillere og vil fortsat prøve at finde nye unge medlemmer.
Vi er blevet kontaktet fra ThyRF om nyt samarbejdsmøde og vi håber på et fortsat samarbejde.

- Regnskabsgennemgang 2021
Intern revisor har været med på sidelinjen da han bor med kasseren. Han havde da en enkelt bemærkning
om et lille overskud. Da det er et meget lille beløb vil det ikke have konsekvenser og budgettet er godkendt.

29 medlemmer gennem foreninglet. 30 medlemmer i alt
Sommercampen glemte vi at tage betaling fra medlemmerne.
Vi gennem gik hvilke fonde vi har fået penge for

Skyggedalens forplejning post er meget høj da vi har fået fond dækket mange af dem, men hvis vi ikke kan
få den fond igen vil der komme deltagerbetaling på 50 kr pr spil.

Regnskabet er enstemmigt godkendt

- Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

Vi har gennemgået udkastet
300 kr for medlemskab
100 kr for et standard scenarie
150 kr for et døgn scenarie
200 kr for et weekend scenarie
50 kr i mad billet med bestilling i god tid
Eller 200 kr for mad i hele 2022

Støtte medlemskab 300 kr

Institutions medlemskaber 10 person 3000 kr til hele året
Institutions klippekort 10 ture til 500 kr

Medlemskab med alle arrangementer betalt for et halvt år: 600 kr

Årligt  live og camp/  medlemskab og deltager betaling til 900 kr.

Kontingent enstemmigt vedtaget
Arrangement priser 7 for 2 imod  vedtaget de må falde med 50 kr
Madbilet priser enstemmigt vedtaget
Støtte medlemskab enstemmigt vedtaget



De to nye kontingent muligheder vedtaget med 8 for og 1 imod
Institutionsmedlemskab  enstemmigt vedtaget
Klippekortet enstemmigt vedtaget

- Fremlæggelse af arrangementskalender
Den er gennemgået og snakket om
Vi snakkede om at lave et referat af spil gangene i form af en avis hvor spillerne står for det og med en
arrangørs input over.
Marcus og Victor snakker om at de vil lave dem med Ø som arrangør hjælper

Arrangement kalenderen er gennemset

- indkomne forslag behandles

Forslag 1 enstemmigt godkendt
Forslag 2  enstemmigt godkendt

- forslag og henstillinger til kommende år fra generalforsamlingen
En guide til hvordan man laver hjemmelavet våben så de er godkendt til kamp.
Vi vil gerne ha et samarbejde op og køre imellem Thyrf og Skyggedalen.
Vi vil gerne etablere avisen.

- valg af formand
Stiller op: Frederik
Valgt: Frederik

- valg af kasser
Stiller op: Sean
Valgt: Sean

- valg af bestyrelses medlemmer
Stiller op: Rikke
Valgt: Rikke

- valg af suppleant
Stiller op: Mette og Ø og Marcus og Vicktor
Valgt: første: Mette  anden: Ø

- valg af intern revisor
Stiller op: Tor
Valgt: Tor



- valg af landsforeningen repræsentant
Stiller op: Sean og Frederik
Valgt: Sean

- eventuelt


