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Generalforsamlingen 25/2 2006 i Tinsoldaten. 
 

14 medlemmer til stede, dette steg senere til 15. 

 
1. Jan Boll blev valgt til dirigent og dirigenten godkendte at generalforsamlingen var 
indkaldt rettidigt. Herefter blev Jesper K. Christensen valgt til referent. 

 
2. Formanden Morten K. Andersen gav så sin beretning. Han kunne fortælle at 

rengøringsniveauet var steget og at aktivitetsniveauet var steget i forhold til tidligere tider. 
Blandet andet kan nævnes turen til Antwerpen, de store spil, fester og de mange små spil. 
Herefter skitserede formanden den nærmeste fremtid, som involverede endnu en tur til 

udlandet, spil-test af Old Fritz og udstilling på Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum. 
 

3. Formandens beretning blev godkendt. 
 
4. Regnskabet blev godkendt. Der henstilles dog til at regnskabet fremover fremstilles i en 

mere overskuelig form. 
 

5. Herefter blev budgettet behandlet, hvilket udløste en længere diskussion omkring 
opsparing og henlæggelser, samt hvordan foreningen skulle bruge overskuddet. Der var 

bred enighed om at foreningen skulle sikre sig imod dårlige tider ved at lave passende 
henlæggelser, størrelsen var der derimod ikke enighed om. Flere forslag blev indgivet og 
frafaldet igen indtil generalforsamlingen enedes om at stemme om følgende to forslag. 

 
A: 25.000 kr. minimum som henlæggelser. 

B: At bestyrelsen kun måtte bruge 6500 kr. af overskuddet fra 2005. 
 
Afstemningen forløb således: 

 
A: 8 for, 4 imod, 2 blanke, forslaget vedtaget. 

B: 11 for, 3 imod, 0 blanke, forslaget vedtaget. 
 
Budgettet blev enstemmigt vedtaget som sidste års udgifter i runde tal. 

 
6. Divisionsformændenes beretninger forløb således: 

 
Oldtid: Ingen spil, intet nyt. 
Musket: Jacobitkampagne forløber udmærket, et enkelt stort Prøjsisk 7 års krigsspil, 2 

store Napoleonsspil og en række mindre ACW spil. 
Moderne: Et mindre spil. 

Brætspil: WiF kører stadigvæk for fuld kraft og foreningen har prøvet kræfter med et nyt 
ACW-spil. 
Social: Julefrokost, sommerfest og et "Jule-spil", altsammen hyggelige sammenkomster. 

 
7. Indkomne forslag: 
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Der var indkommet et enkelt forslag gående ud på at foreningen betalte det resterende 

beløb som de nuværende WiF-spillere havde brugt på at indkøbe nyt spilmateriale. En kort 
diskussion afklarede hvad dette indebar og generalforsamlingen skred til afstemning. 
 

C: At det resterende beløb, ca. 750 kr., blev udbetalt. 
C: 12 for, 3 imod, 0 blanke, forslaget vedtaget. 

 
8. Valg til bestyrelsen, suppleanter og revisorer: 
 

Formand: Morten K. Andersen, enstemmigt genvalgt. 
Kasserer: Henrik Plenge, enstemmigt genvalgt. 

Bestyrelsesmedlemmer: Philip Johansen, Søren M. Jensen & Jesper K. Christensen, 
enstemmigt valgt. 
 

Suppleanter: Wilhelm Grøfte og Mads H. Bjerregaard, enstemmigt valgt. 
Revisorer: Gert B. Andersen & Carsten Jensen, enstemmigt valgt. 

 
9. Valg til divisionerne: 
 

Oldtid: Morten K. Andersen & Søren B. Andersen 
Musket: Mads H. Bjerregaard & Søren B. Andersen 

Moderne: Jan Boll & Gert B. Andersen 
Brætspil: Carsten Jensen & Wilhelm Grøfte 
Socialudvalg: Søren M. Jensen & Mads H. Bjerregaard 

 
alle enstemmigt. 

 
10. Eventuelt: 

 
Generalforsamlingen diskuterede værdien af rengøringsordningen og der var bred enighed 
om at det var en god ide. Især WiF-spillerne blev fremhævet som medlemmer som havde 

gjort store fremskridt i forbindelse med oprydning og rengøring. 
 

Opslaget med rengøringslisten kommer på hjemmesiden og bliver ydermere hængt op i 
lokalerne. 
 

Der blev opfordret til indkøb af små sjove spil, som kunne læres og spilles i løbet af en aften 
i stærk modsætning til de mange andre spil som foreningen har til rådighed. 


