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Generalforsamling Tinsoldaten

Generel note til hele referatet: Hvis der ikke står stemme antal, så er afstemninger afgjort ved 
enstemmighed.

10 medlemmer mødte frem.

1. Jan Boll blev valgt til dirigent.

2. Jesper K. Christensen blev valgt til referent.

3. Formanden aflagde herefter sin beretning, der var kort og præcis. Foreningens aktiviteter i 
hovedparten af året drejede sig om udflytning og indflytning, hvilket begrænsede spil aktiviteterne.
Beretningen blev godkendt.

4. Regnskabet blev efterfølgende gennemgået i detaljer af kassereren. Foreningen endte med et 
pænt resultat på cirka 30% overskud, delvis skabt ved at flytte udgifterne bogføres i regnskabsåret 
2007. 
Der blev stillet spørgsmål vedrørende forhold til tidligere udlejer. Foreningen har ikke noget 
udestående med tidligere udlejer.
Regnskabet blev godkendt med det forbehold at revisor skal have adgang til regnskabet i god tid, 
således at regnskabet kan revideres på ordentlig vis.

5. Kassereren havde udarbejdet et budget, som blev behandlet og diskuteret. Det blev besluttet at 
fjernmedlem begrebet ikke længere eksisterer og at alle medlemmer nu skal betale 100 kr. pr. 
kvartal. Dette iværksættes så snart PBS opkrævningerne kan ændres.
Der blev stillet spørgsmål til foreningens forsikringer. Bestyrelsen undersøger muligheder for 
ændring af police.
Hensættelser blev sat op til 30.000 kr. Bestyrelsen fik 10.000 kr. af generalforsamlingen til sine 
formål.
Herefter begyndte der en principiel diskussion om om foreningen kan eje figurer eller ej. Det blev 
efterfølgende besluttet, at foreningen fremover kan eje figurer. Et eller flere medlemmer kan efter 
aftale med bestyrelsen indkøbe, male og basere figurer til foreningen. Når figurerne er klar til spil, 
får medlemmet figurprisen for figurerne og de overgår som Tinsoldatens ejendom. Foreningen 
betaler dog ikke for arbejdstid eller maling.
Herefter blev budgettet vedtaget.

6. Divisionernes beretning. Intet at melde.

7. Indkomne forslag:

Vedtægtsændring: antallet af revisorer ændres til 1. Vedtaget.

Vedtægtsændring: divisionerne nedlægges og fjernes fra vedtægterne. Vedtaget med 9 stemmer for 
og 1 blank.
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8. Valg til tillidsposter:

Morten K. Andersen har valgt ikke at genopstille, Tinsoldaten takker for de år, han har givet 
foreningen.
Formand: Jesper K. Christensen.

Kasserer: Henrik Plenge, genvalgt.

Bestyrelsesmedlemmer: Philip Johansen, Mads Bjerregaard og Martin Harder.

Suppleanter: Mads Muff og Henrik Schou.

Revisor: Morten K. Andersen.

9. Eventuelt:

Morten K. Andersen meldte sig til forsyningskolonnen.

Herefter diskuteredes om foreningen skulle udvide med ”fantasi” delen af figurspil. Denne 
diskussion blev afgjort ved at emnet skulle bringes op på næste generalforsamling, da dette kræver 
en vedtægtsændring.

Den afgående formand sluttede af med at opfordre til at flere medlemmer arrangerede spil.
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