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Tinsoldatens generalforsamling 12. marts 2011 

Deltagere: 

Michael Andersen, John Kløjgaard, Jesper Christensen, Henrik Plenge, Peter Melgaard og 

Jan Boll. 

Referat 

1. Valg af dirigent og referent 

Michael Andersen blev valgt til dirigent. 

Jan Boll blev valgt til referent. 

Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav 

derefter ordet til formanden. 

2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse. 

Formanden indledte med at opremse den store variation af spil, der gennemført i løbet af året; 

Johnny Reb III, Might & Reason, Lasalle, Rapid Fire, Flames of War, Napoleon, Zombies, 

Vietnam, Afghanistan. Formanden nævnte yderligere, at Tinsoldaten deltog i Horisont i 

Esbjerg i november. Julefrokosten blev afholdt d. 18. december. Det var at dømme efter 

deltagerantallet en kæmpe succes med spil og pulled pork. Formanden udtrykte en særlig 

tak til Jens Alsted for at have indledt en tradition for leverance af mad. 

Formanden nævnte, at der ved sidste års generalforsamling blev besluttet at skifte hex-

systemet ud med et system bestående af 60cm X 60cm plader. Pladerne skulle males i 

grønne farver. Der blev produceret en masse plader og de blev også malet grønne, men 

det endelige resultat blev meget dårligt. Bestyrelsen besluttede derfor at lægge grøn flock 

på pladerne. Den proces er endnu ikke ført til ende grundet tid og til dels penge. Det blev 

også besluttet at lave et specielt bord, der kunne bære pladerne, så de ikke forskubbede 

sig under spil. Der blev aldrig startet på bordet, da problemerne med pladerne og terræn 

generelt overskyggede alt. Bestyrelsen afholdte to møder hen over året, hvoraf det ene var 

åbent for alle. Her blev beslutningsprocessen for indkøb gennemgået og det blev bekræftet, 

at det var bestyrelsen, der godkendte indkøb og ikke andre. Her blev terrænudskiftningen 

også diskuteret, herunder at vi stadigvæk manglede at bygge et bord til pladerne. De sidste 

indkøb af terræn blev foretaget i forbindelse med at nogle af pladerne blev flocket. Herefter 

er der ikke foretaget indkøb. Formanden nævnte, at han bevidst ville undlade at gå i 

detaljer med de mere beklagelige situationer, der opstod henover året i forbindelse med 

terrænudskiftningen. Formanden udtrykte håb om, at 2011 vil byde på færre problemer og 

endnu flere spil. 

Formanden fremhævede afslutningsvis, at det er yderst positivt, at Tinsoldaten i øjeblikket 

har rigtig mange betalende medlemmer, nok det højeste antal i rigtigt mange år. 



 

2 
 

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget. 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

Henrik Plenge fremlagde regnskabet for 2009 og oplyste at årets resultat er kr. -333,24. 
Årets resultat er et udtryk for, at vi har brugt de penge, som blev afsat ved sidste 
generalforsamling. Dog er der endnu ikke bygget et nyt bord. Vi har stadig kr. 30.000 i 
Krigskassen og derudover yderligere kr. 9.690,29 på konto og som kontantbeholdning. 

Kassereren nævnte, at vi pt. her 35 medlemmer. 

Kassereren nævnte, at der under posten ”Terræn” indgår det nye køleskab, som vi på 
opfordring fra kommunen har købt i året. 

Kassererens fremlæggelse af regnskabet blev enstemmigt godkendt.  

4. Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent til godkendelse. 

Kassereren foreslog, at kontingentet skal fastholdes på det nuværende niveau og at der 
afsættes kr. 10.000 til det nye bord og færdiggørelse af det nye terræn. 

Forslaget blev godkendt og det blev yderligere slået fast, at det er bestyrelsen, der afgør 
hvad foreningen skal investere i af terræn mv. Medlemmer, der ønsker specielt terræn 
indkøbt, skal aflevere et skriftligt forslag til bestyrelsen, der så vil enten godkende eller afslå 
dette. Medlemmer, der indkøber terræn til klubben, uden bestyrelsens skriftlige 
godkendelse, får ikke refunderet eventuelle udgifter. 

5. Indkomne forslag. 

Morten Andersen havde foreslået en ændring af vedtægternes § 3, således at 
formuleringen: 

Stk. 2: Ikke-medlemmer kan deltage i foreningens aktiviteter 3 gange (fri spil), svarende til 3 

weekendspil før indmeldelse. 

ændres til: 

Stk. 2: Ikke-medlemmer kan deltage i foreningens aktiviteter 1 gange (fri spil). 

Jesper Christensen havde tilsvarende foreslået en ændring af vedtægternes § 3, således at 
formuleringen: 

Stk. 2: Ikke-medlemmer kan deltage i foreningens aktiviteter 3 gange (fri spil), svarende til 3 
weekendspil før indmeldelse. 

ændres til: 

Stk. 2: Ikke-medlemmer kan deltage i foreningens aktiviteter 2 gange (fri spil). 
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Forslaget fra Morten Andersen blev forkastet med 4 stemmer imod, 2 undlod at stemme. 
Forslaget fra Jesper Christensen blev vedtaget med 5 stemmer for, 1 undlod at stemme 

Henrik Plenge havde foreslået en opdatering af vedtægternes § 13, således at 
formuleringen: 

Stk. 3: Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, der til enhver tid 

kan forlange samtlige bilag og dokumentationen for kasse-, bank-, og girobeholdningen 
forevist. 

Ændres til: 

Stk. 3: Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, der til enhver tid 

kan forlange samtlige bilag og dokumentationen for kasse- og bankbeholdningen forevist. 

Ændringen skyldes, at Tinsoldaten ikke har nogen girokonto, hvorfor det ikke giver mening 
at henvise dertil. Forslaget blev vedtaget med 6 stemmer for. 

6. Valg af formand, kasserer, 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

Formand: Jesper Christensen blev genvalgt med 6 stemmer for 

Kasserer: Henrik Plenge blev genvalgt med 6 stemmer for 

De tre bestyrelsesmedlemmer blev John, Michael og Mads B. Alle genvalgt med 6 stemmer 

for. 

Suppleanterne blev Søren B. Andersen og Morten Andersen. Begge blev genvalgt med 6 

stemmer for. 

7. Valg af 1 revisor. 

Peter Melgaard blev genvalgt som revisor med 5 stemmer for, 1 undlod at stemme.  

8. Diskussion vedr. foreningens situation 

Henrik Plenge fremhævede det positive i, at der bliver afholdt onsdagsmøder hver 14. dag, 
selv om han ikke selv har mulighed for at deltage deri. Jesper Christensen støttede dette, 
selv om der har været enkelte møder med kun en deltager. 

9. Evt.  

Der var ikke nogen, der havde noget til eventuelt. Ordstyreren takkede for god ro og orden. 


