Tinsoldatens generalforsamling 2013
Deltagere:
Jesper Christensen, Brian Bergh, John Kløjgaard, Michael Andersen, Peter Melgaard og
Jan Boll.

Referat
1. Valg af dirigent og referent
Michael Andersen blev valgt som dirigent
Jan Boll blev valgt som referent
2. Formandens beretning
Formanden indledte med at orientere om de mange spil, der har været i det forgangne år:
flere Johnny Reb spil, herunder dele af Fredericksburg, dag 1 Gettysburg, Brandy Station
og 1. Bull Run. Flere spil i Napoleonsperioden efter Lasalle reglerne, herunder Montmiraille, Vauchamps og et slag i Rusland 1812 under tilbagetoget. Der er også spillet nogle små
spil såsom Saga, Strange Eons, Zombiespillet og Bolt Action. Flames of War er spillet meget og spilles stadig næsten hver onsdag. Tinsoldaten har også deltaget i to Flames of
War turneringer.
Formanden fortsatte beretningen med at orientere om arrangementer og ekspeditioner.
Tinsoldaten har deltaget i Horisont IV i Esbjerg, der var meget vellykket og bør støttes
fremadrettet. Tinsoldaten har også været til Tactica i Hamburg. Dette var godt nok i 2013,
men også et arrangement, der tåler en gentagelse. Der er også afholdt en sommerfest,
desværre med meget få deltagere. Vi har også deltaget i en udstilling på Hovedbiblioteket.
Udstillingen blev flot, men har ikke givet nogen respons fra andre end biblioteket.
Vi har fået ryddet op i og solgt alle hexe. Dog oplyste formanden, at han har fundet et antal
på Garnisonsmuseet, som vi tilsyneladende har glemt efter en udstilling en gang. Vi har
ikke fået bygget et nyt terrænbord og bestyrelsen har opgivet dette projekt indtil videre.
Rebasering af Napoleonsfigurer til Lasalle regelsættet er tæt på at være afsluttet, der er
ikke mange løse figurer tilbage i lokalet.
Det store Gettysburg projekt bliver ikke til noget i den form, som det var tiltænkt med
Johnny Reb III regelsættet. Perioden er på ingen måde død, men ambitionsniveauet er
blevet revurderet.
Formanden roste den nye kasserer for at have fået styr på regnskaberne, betalinger og
opkrævninger.
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Afslutningsvis nævnte formanden, at der i det seneste år er blevet arbejdet ihærdigt på at
reorganisere og oprydde lokalet. Der er købt nyt terræn ind og dette er ordnet i system og
sat på hyller. Formanden opfordrede til, at medlemmerne tilstræber at holde orden og sætte terræn på plads, hvor det hører til.
Slutteligt reklamerede formanden for Tinsoldatens nye forum på hjemmesiden. Det nye
forum er godt nok på engelsk, men indeholder en masse features, som giver nye muligheder.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Fremlæggelse af regnskab
Kassereren fremlagde regnskabet for 2012, der er gengivet her nedenfor.
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Kassereren bemærkede, at han har valgt at afskrive den kontante kassebeholdning på kr.
212,75, da den stadig ligger ved vores tidligere kasserer.
Regnskabet blev godkendt af de fremmødte og ikke mindst af revisoren.
4. Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent til godkendelse
Bestyrelsen fremlagde forslag om, at kontingentet fastholdes på det nuværende niveau og
at de penge, der på tidligere generalforsamlinger er blevet afsat til særlige projekter, nu
går tilbage i kassen og kan bruges til andre ting, da projekterne for nærværende ikke bliver
til noget. Dette blev godkendt.
Formanden orienterede om, at Aalborg Kommune har meddelt, at de er nødt til at hæve
huslejen for lokalerne, idet vi tilsyneladende hidtil har betalt for lidt og ikke har betalt for
vores andel af fælleslokalet. Stigningen træder i kraft pr. 01. januar 2014 og huslejen stiger
med kr. 1.320,- om året. Den samlede årlige husleje bliver således på kr. 2.568,-.
Bestyrelsen fremlagde der ud over forslag til afholdelse af Tinsoldatens 30 års jubilæumsarrangement. Som traditionen byder, vil dagen starte med et spil i lokalerne. Derefter vil vi
sidst på dagen forskyde til Hotel Phønix i på Vesterbro, hvor vi vil indtage Brigaderens buffet i et lokal, som vi har for os selv. Der vil således være rig lejlighed til at skåle og afvikle
quiz i god ro og orden.
Festen på Phønix betales af Tinsoldaten med kr. 400,- til buffet og op til kr. 100,- til drikkevarer pr. deltager. Denne særlige tilbudspris er mulig ved køb af 30 kuverter. Det samlede
budget for festen bliver således på max. Kr. 15.000,- idet vi skal betale for 30 kuverter
uanset antallet af deltagere.
Bestyrelsen har undersøgt andre spisesteder, men Phønix har det bedste tilbud.
Dette forslag blev godkendt.
Bestyrelsen vil hurtigst muligt datosætte festen, der planlægges afholdt i september eller
oktober. Dette vil blive meddelt på hjemmesiden.
5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.
6. Valg af formand, kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
Formand: Jesper Christen blev genvalgt
Kasserer: Brian Bergh blev genvalgt
Bestyrelsesmedlemmer: Michael Andersen, John Kløjgaard, Jan Boll
Suppleanter: Morten Andersen, Mads Bjerregaard
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7. Valg af 1 revisor
Peter Melgaard blev genvalgt som revisor
8. Diskussion vedrørende foreningens situation
Formanden tilkendegav, at det var længe siden, at foreningens situation har været så god,
som den er nu, både økonomisk og medlemsmæssigt.
Formanden opfordrede der ud over til, at Tinsoldaten fortsat deltager i og støtter arrangementer som Horisont i Esbjerg, Tactica i Hamborg eller andre steder.
9. Eventuelt
Formanden efterlyste frivillige, der vil hænge Tinsoldatens billeder op i lokalet.

Dirigenten takkede for god ro og orden.
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