Referat af Generalforsamlingen i ”Tinsoldaten”, Aalborg 2016 afholdt d. 17.
februar kl. 2016 i foreningens lokaler.

10 fremmødte, DO som udsendt.
1. Jesper Christensen valgtes til dirigent og Søren B. Andersen til referent.
2. Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og overlod ordet til
formanden, der fremlagde sin beretning (se nedenstående):

Formandens beretning 2016
Flames of War: kører som det skal, med en del spil på klubaftner og i weekenderne. Derudover
tager medlemmerne til diverse arrangementer hvert år, Østerskov er blevet til en tradition, hvor
der ca. tager 6 - 8 medlemmer af sted hvert år. Tincup blev kun afholdt en gang sidste år og dette
var i november måned. Der blev indført en fast spilleaften for FOW, første onsdag i hver måned,
denne ordning blev afholdt frem til juni måned og derefter aflyst på grund af ikke nok fremmødte
medlemmer.
Napoleonsspil: her bliver der afholdt de 2 årlige weekendspil, men der ud over er der også blevet
afholdt en del onsdagsspil i klubben i løbet af det sidste halve års tid.
30 Års Krig: er blevet spillet en del gange i løbet af året.
Div. Nye Spilsystemer: i det forgangene år er der kommet en del nye spil til Tinsoldaten, vi har
spillet X-Wing, Armada, Iron Cross, Chain of Command, Lion Rampant osv.
I juni måned afholdte Tinsoldaten Store Oprydningsdag, hvilket gjorde at vi i klubben har fået et
overblik, hvad der var behov for af nyt terræn til klubben.
Gert Andersen supplerede med at berette om, hvordan ”Waterloo” var blevet spillet som en
række enkelt scenarier i Taastrup i Bededagene 2015.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
3. Kasseren fremlagde regnskabet, der efter en række opklarende spørgsmål var blevet
besvaret vedtoges enstemmigt.
4. Budgetet blev enstemmigt vedtaget. Ligeledes blev det enstemmigt vedtaget at fastholde
kontingentet på det nuværende niveau.
5. De indkommende forslag var blevet trukket tilbage inden Generalforsamlingen.

6. Bestyrelsen blev valgt som følgende: Michael Juel Andersen, formand. Brian Bergh,
kasserer. Menige bestyrelsesmedlemmer: Gert Andersen, Søren B. Andersen og Daniel
Østergaard. Suppleant: John Kløjgaard.
7. Til revisor valgtes Jesper Christensen.
8. Under eventuelt blev ”krigskassen” og vedtægterne diskuteret. Diskussionens konklusioner
kan opsummeres som følger:






Den de facto ikke eksisterende rente gør, at beløbet bliver til en død kapitalt, der ikke laver
noget.
Til trods for dette faktum enighed om at bevare kassen på det nuværende niveau med den
gamle begrundelse, at det er en kapital, der kan bringes i anvendelse, hvis klubben står
over for en livstruende krise.
Vedtægterne bør gennemgås af bestyrelsen m.h.p. at luge udi dårlige og uklare
formuleringer og punkter. En sæt reviderede vedtægter kan da vedtages på en
ekstraordinær generalforsamling til sommer i forbindelse med en sommerfest.

For referatet

Søren B. Andersen

