Referat af generalforsamling i Tinsoldaten 2008-03-02
1. Mads B. valgt til referent, Boll som dirigent. Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning. Der har i 2007 været afholdt 2 store napoleonsspil og 2 slag i
borgerkrigskampagnen er blevet afviklet. 2 nye spil, ”Might and Reason” og ”I aint been
shot mom”er blevet indtroduceret i foreningen. Tinsoldaten arrangerede Storm 07 sammen
med Kilani, hvilket gav et overskud. Der har været afholdt turnering i FoW med deltagende
udefra, ligesom finalen i Dragons Lairs Warhammer turnering blev afviklet i tinsoldatens
lokaler. Tinsoldaten deltog i det årlige Lundbye træf med et demo spil. Et antal af klubbens
medlemmer har igen i år repræsenteret Tinsoldaten ved Crisis i Antwerpen. På den sociale
side har der været afholdt sommerfest og nytårskur. Ingen har benyttet sig af figurordningen
som blev vedtaget på sidste generalforsamling. Alt i alt et aktivt år.

3. Regnskab. Årets resultat blev på -816,59 hvilket primært skyldtes udgifter til flytningen i
2006. Regnskabet blev godkendt.

4. Forslag til Budget. Kontinentet fastholdes. Der afsættes 6000 kr. til jubilæums festen i år. I
forbindelse med Crisis 08 vil klubben betale overnatningen på Youth Hostel i Antwerpen.

5. Indkomne forslag. Forslag om vedtægtsændring stillet af Jesper frafaldet efter diskussion.
Forslag om at slette stk. 3 og 4 paragraf 6 i vedtægterne ved Morten. Forslag om at slette
stk.3 frafaldes, forslaget om at slette stk. 4 paragraf 6 vedtages.

6. Valg af formand. Jesper C. blev genvalgt. Henrik Plenge blev genvalgt til kasserer. Til
bestyrelsen blev Martin Harder, Jan Boll og Mads Bjerregaard valgt. Som 1. suppleant blev
Morten Kristein Andersen valgt, 2. suppleant blev Jens Alsted.

7. Valg af revisor. Peter Meldgaard blev valgt.

8. Diskussion om foreningens situation. Diskussion om rekruttering af nye medlemmer og
lokalesituationen. Længere debat om foreningens medlemssituation og en mulig rekruttering
af fantasy spillere. Den nye bestyrelse blev pålagt at udarbejde et forslag vedrørende
ændring af paragraf 2 for evt. at kunne optage fantasy spillere. Dette skal besluttes senere på
en ekstraordinær generalforsamling.

9. 1. juni deltager Tinsoldaten i historiens dag på Aalborg historiske museum med et vikinge
spil. Tinsoldaten planlægger at deltage med et spil ”slebne leer” fra Torstensson krigene ved
Crisis 08 i Antwerpen. Folk skal opdatere deres tråde på forum. Ansvarsområderne er
Terræn: Boll og Morten, Marchtromme: Peter M. og Rudolph, Regler og historie: SBA,
Skib: Jens Alsted, Figurer, civile: Morten C. Militære: Gert og Mads B.

