Tinsoldatens generalforsamling 2014
Generalforsamlingen blev afholdt 01. marts i lokalet i Golfhuset
Deltagere:
Brian Bergh, Søren Meier, John Kløjgaard, Peter Melgaard, Brian Nørskov, Jesper Christensen, Michael Andersen, Gert B. Andersen og Jan Boll.

Referat
1. Valg af dirigent og referent
Michael Andersen blev valgt som dirigent
Jan Boll blev valgt som referent
Bemærk:
Ordstyreren godkendte indledningsvis, at Søren Meier fik lov til at fremlægge et forslag.
Idet forslaget ikke var fremsendt inden generalforsamlingen, er det her i referatet gengivet
under punkt 8. Diskussion vedrørende foreningens situation
2. Formandens beretning
Er her gengivet med formandens egne ord:
2013 var et begivenhedsrigt år idet foreningen fik afholdt sit 30 års jubilæum. En stor fest med god mad og
underholdning i form af trylleri. Vi fik selvfølgelig også spillet et par spil i løbet af dagen.
Flames of War kører der ud af uden nævneværdige problemer. Tincup Ardennerne blev arrangeret og gennemført. Lasalle har fundet sig til rette med 3-4 spil årligt. Der er dog ikke så mange deltagere som forventet. SAGA kører fint med en langsomt kørende kampagne. Det vilde vesten har gjort sit indtog i foreningen
og man bør tænke sig godt om inden man udtaler sig om andres mødre. En kæberasler eller en kniv i ryggen kan hurtigt blive belønningen. Herudover har der mange andre spil indenfor skirmish WWII, Den Amerikanske Revolution og sikkert andre spil jeg ikke kan huske. Lige før året løb ud ankom zombierne i stort
tal. Zombicide har grebet flere medlemmer så meget at de på uhørt og ganske usædvanlig vis møder op
flere onsdage i træk. Et spændende spil, hvor man ikke kæmper mod hinanden, men samarbejder om at
vinde over spillet. Den Amerikanske Borgerkrig blev ikke til noget i 2013 og vi fik heller ikke lavet bordene
om, så de nemmere kunne holde terrænpladerne. Tinsoldaten har også været ude i landet til turneringer og
træf. Horisont, Tactica i Hamburg og Østerskov bør nævnes her.
Økonomien og medlemstilslutningen er stabil. Vi har formået at holde medlemstallet på lige knap 40 stk.
hen over året. Jubilæumsfesten kostede penge, men der var tale om henlagte midler, så den nye bestyrelse
vil ikke mærke noget til festen i 2014.
Terrænet er blevet udvidet hen over året med især huse.
Tak for denne gang.

Gert spurgte ind til, hvorfor forberedelserne til Gettysburg spillet var gået i stå. Jesper forklarede, idet han understregede, at det var hans opfattelse af situationen, at han gengav,
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at det lange tilløb havde taget energien ud af folk. Brian Nørskov tilføjede her, at det havde
været svært at skaffe spillere til de sidste testspil. Søren mente, at der også havde været
uenighed omkring detaljeringsgraden af terrænet. Idet Tinsoldaten samlet set er ved at
have alle de nødvendige figurere klar, var der blandt flere af deltagerne stemning for en
gang at tage spillet op igen, hvis der er tilstrækkelig opbakning og en hård kerne, der vil
tage lead på opgaven.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Fremlæggelse af regnskab
Kassereren fremlagde regnskabet for 2013, der er gengivet her nedenfor.

Kassereren understregede, at underskuddet fremkommer på baggrund af sidste års beslutning på generalforsamlingen om at holde en 30 års jubilæumsfest.
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Regnskabet blev godkendt af de fremmødte og ikke mindst af revisoren.
4. Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent til godkendelse
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet fastholdes.
Dette forslag blev godkendt.
5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.
6. Valg af formand, kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
Formand: Michael Andersen blev valgt
Kasserer: Brian Bergh blev genvalgt
Bestyrelsesmedlemmer: John Kløjgaard, Gert Andersen, Dan Karbing
Suppleanter: Brian Nørskov, Jan Boll
7. Valg af 1 revisor
Peter Melgaard blev genvalgt som revisor
8. Diskussion vedrørende foreningens situation
Søren Meier orienterede om, at han havde fået kontakt til afdelingsdirektøren for Sparekassen Vendsyssel, Ulsted afdelingen, Søren Brix Kjeldgaard. Sparekassen er blevet fusioneret med Ulsted Sparekasse og i den forbindelse er de tidligere sparekasselokaler i Ulsted blevet tomme. Sparekassen Vendsyssel ønsker nu at omdanne bygningen til et kultur- og foreningshus. Dette arbejde har de sat i gang sammen med Ulsted Samråd og andre samråd i nærområdet. Tanken er at lade foreninger komme ind i bygningen, således at
den kan blive brugt og foreningslivet i lokalområdet kan blive styrket. Vendsyssel Sparekasse ser i den forbindelse gerne, at Tinsoldaten flytter ind.
Søren Meier har set lokalerne og han oplyste er de er meget fine og der endog en bankboks, som han godt kunne se, at vi fyldte op med figurer. Søren oplyste også, at det vil
være muligt at have spil til at stå fremme i længere tid.
Generalforsamlingen diskuterede fordele og ulemper herunder især, at lokalet ligger 25 km
udenfor Aalborg og at det kan være en udfordring at nå med offentlig transport. Det er dog
stadig i Aalborg Kommune og transportproblemet vil kunne løses ved at satse på mere
samkørsel til møderne.
Søren Meier tilføjede, at Sparekassen Vendsyssel har en fond med kr. 60 mio. hvis eneste
formål er at støtte det lokale foreningsliv. I givet fald vil det også være muligt for Tinsoldaten at søge denne fond.
Det blev besluttet, at den kommende bestyrelse skal tage ud og se på lokalerne. Såfremt
lokalerne og øvrige forhold taler for, at det er noget, som vi skal arbejde videre med, skal
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bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med flytning til nye lokaler på
dagsordenen.
Jan nævnte, at Modelbyggerforeningen, der også benytter lokalet, har spurgt om Tinsoldaten vil være med til at dele udgiften til bedre lys i lokalet. Det blev besluttet, at den nye bestyrelse træffer beslutning derom og at Jan meddeler Modelbyggerforeningen, hvad bestyrelsen når frem til. Michael orienterede herunder om forskellige muligheder indenfor lyskilder.
På tidligere generalforsamlinger har vi talt om at udskifte borde, men har ikke fået gjort
noget. Det blev besluttet, at den nye bestyrelse finder ud af, om vi skal have nye borde
eller eventuelt have fremstillet nogle rammer, der kan hjælpe med at holde terrænpladerne
samlet.
Den afgående formand tilkendegav, at situationen er god med mange medlemmer, god
økonomi, faste onsdagsmøder, mange spil og deltagelse i arrangementer ud af huset.
9. Eventuelt
Der var ikke nogen, der havde noget til eventuelt.
Dirigenten takkede for forholdsmæssig god ro og orden.
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