Referat Tinsoldatens Generalforsamling 10. marts 2012
Tilstede var 8 medlemmer.
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Michael Andersen
Referent: John Kløjgaard
2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
Formanden gennemgik nogle af de spil som er blevet spillet i årets løb, Der bliver stadig spillet
en del Flames of War, Lasalle, Johnny Reb III og Rapid Fire. Der er også blevet spillet en del
skirmish spil, som strækker sig fra Vikingetiden til Afghanistan og Zombies.
En gruppe er ved at planlægge et stort ACW Gettysburg spil, som skal spilles i påsken 2013. Vi
er begyndt og afholde møde hver onsdag og der er i gennemsnit 5 personer til møderne.
Formanden gennem gik diverse indkøb af nyt terræn og diverse problemer i forbindelse med
omskiftning fra hexe til plader. Vi har i årets løb haft stor tilgang af medlemmer og klubben har
nu 34 medlemmer. Tinsoldaten har deltaget i Horisont 2011 og der er gode tilbagemeldinger
fra det. Vi har afholdt julefrokost og der meldes om et godt arrangement.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Regnskabet blev fremlagt og er blevet godkendt, dog oplyste formanden i kassererens fravær,
at der var en tastefejl ved en ”husleje” udgift som er en alarm.
4. Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent til godkendelse
Følgende budget blev godkendt.
Kontingentet er fortsat kr. 400,- kr. om året.
Der er blevet afsat penge til følgende aktiviteter i 2012:
Kr. 5.000,- er sat af til Gettysburg, med mulighed for ny bevilling, hvis der er behov
Kr. 5.000,- til generelt terræn
Kr. 5.000,- til spillebord i lokalet
Kr. 6.000,- til faste udgifter
5. Indkomne forslag
Der var indkommet forslag om Gettysburg, som blev godkendt.
Projektet gruppen* har det sidste halve år været optaget af at indkøbe og male figurer. Nu er
tiden kommet til terrænet. I forbindelse med Gettysburg projektet har vi talt om at
indkøbe/lave specifikt terræn til slaget. Derfor foreslår bestyrelsen og Gettysburg gruppen at
5.000 kr. afsættes til projektet.
Terræn:
Plader 60x60cm 24 stk. kr. 1.080,Flock kr. 650,Huse 700,Tog 271,75
Diverse 1878,25
I alt 5.000,1

Pengene udbetales af kassereren efter gældende regler. Husene skal bestilles fra et US baseret
firma, hvilken højst sandsynligt vil medføre ekstra udgifter til fragt og told. Diverse inkluderer
trælim, materialer til bakker, hegn, hække, træer, maling. Dette må anses for at være et cirka
tal.
Toget er allerede bestilt jævnfør aftale med bestyrelsen og mulighed for 20 % rabat og fragtfri.
*Gettysburg gruppen består af alle medlemmer, der vil lave noget i forbindelse med projektet.
Der var også indkommet forslag om salg af de gamle hexe for at gøre plads til andet terræn.
Forslagne var følgende:
Forslag om salg af de resterende hexe: Pris per hex: kr. 5.Resultat: 8 stemte for.
Modforslag: kr. 7,- pr. blank hex og kr. 10.- pr. hex med flod eller andre features
Resultat: 8 stemte imod.
Fordeling af hexe sker ved, at alle interesserede retter henvendelse til bestyrelsen og disse
fordeler derefter hexene til medlemmerne.
6. Valg af formand, kasserer, 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Henrik Plenge havde valgt at fratræde som kasser og i stedet var Brian bergh på valg, Brian
blev valgt med fuldt antal stemmer for.
Formand: Jesper K. Christensen blev valgt med 8 stemmer for.
Følgende blev valgt til bestyrelsen med 8 antal stemmer for.
Michael Andersen
Mads Bjerregaard
John Kløjgaard
Suppleanter: Morten Andersen og Søren B. Andersen
7. Valg af 1 revisor
Revisor: Peter Melgaard blev valgt med 8 stemmer for 0 i mod
8. Diskussion vedr. foreningens situation
Formanden fremhævdede, at det ser godt ud med antallet af medlemmer. Klubben har pt. 34
betalende medlemmer.
Vi snakkede yderligere om, at vi én gang i kvartalet holder en spillelørdag hvor vi får mulighed
for at spille forskellige spil, som ikke spilles ellers. Brian Bergh er tovholder og kommer med
nærmere info.
9. Eventuelt
Der var ikke noget til eventuelt.
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