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Stemmeberettigede til stede:
Clara Duevang Tvarnø
Felix Plough Hansen

Freja Maria Melby Rath
Jens Jakobsen

Stefan Hjalholt Gregersen
Trygve Halfdan Jakobsen

Stemmeberettigede via forudgivede beskeder:
Lau Egeberg Ewertsen

Formand Stefan Gregersen oplyste at mødet ville blive optaget til at tage referat fra, bød 
velkommen og gik direkte til at indlede sin beretning;
I år (red. Siden generalforsamlingen 2018) har været et dejligt travlt år, især i sommers hvor vi 
havde travlt med Sommersjov.

1) Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
Dirigent: Jens, enstemmigt.
Referant: Jens, enstemmigt.
Stemmetæller: Felix, enstemmigt.

2) Formandens beretning.
Vi havde travlt i løbet af sommeren, især sommerferien, hvor vi har haft travlt med sommersjov, 
hvor vi har prøvet at få lokket nye spillere til, og vi har prøvet at have kontakt til Køge Kommune 
og spejderne, hvilket ikke gik alt for godt - der bliver åbentbart brugt forskelligt sprog frem og 
tilbage mellem mange forskellige danskere, og vi har heller ikke haft held til at lokke flere spillere 
til via sommersjov, eller visitkort for den sags skyld. Så jeg håber vi får givet den en ny skalle igen i
år og får bare én spiller mere. 

3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. (evt. 
forelæggelse af næste års budget.)

Ialt ind: 7670 kr ind (billetter, medlemskaber og udlejning af udstyr.)
Udgifter: 8471kr. Leje af spejderhytte 2000kr, kro 3000kr, transport 1400kr, forumudvikling 
1100kr, opbevaring i container 750kr (2 måneder), plus småposter á ca. 100kr.
Underskud: 801 kr. 
Pengene der blev lagt ud for leje af spejderhytte kom først ind i januar 2019, (1600kr) hvilket havde
givet et overskud på 800kr. 
Kassebeholdning ved årets udgang var 2000kr. (1200kr i bank. 250 i gavekort. 452kr i pengekasse.)
Vi havde ingen pizza-møder i 2018, men mange skype møder.

Budget for 2019: ca. samme for forumudvikling og kro, 325kr*12 til opbevaring, transport til Jens 
bliver nok ikke nødvendig, men der bliver måske noget i forbindelse med andre aktiviteter, som 
f.eks. indkøb af nye sværd.

4) Orientering om kontingent.
Som de seneste år, 50kr for én billet, som folk mener er billigt. Der er nogen steder hvor et to-timers
spil koster 125kr.
10 kr i leje af udstyr.
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1 måned for 125kr, 3 for 300kr, 6 for 560kr og 12 for 1060kr. 
Klippekort af 5 klip 200kr, 10 billetter til 370kr, 15 billetter til 525kr, 20 billetter til 660kr.
Vi ser ingen årsag til at hæve kontigentet.

5) Indkomne foreslag.
• Foreslag til ændring til vedtægterne : Krav til at bestyrelsesmedlemmer skal være aktive i 
spillet, eller have mindst ét familiemedlem der er. 
At være aktiv i spillet, anses for ikke at have pauser længere end 6 uger, og at man under 
spillet ikke blot holder sig afsides.

Lau stillede spørgsmål i henhold til de 6 uger da han gerne vil være i bestyrelsen, men grundet 
højskole har svært ved at være med mere end en gang om måneden, og hvis det glipper en måned 
vil det være over 6 uger. 

Under normale omstændigheder, 6 uger, under særlige omstændigheder som f.eks. kort sygdom 
eller eksamen, lidt længere, men ikke således at folk blot forsvinder i flere måneder. 
Enstemmig vedtaget.

• Foreslag til ændring til vedtægterne : Foreslag til at man skal lægge et 500kr depositum 
under generalforsamlingen hvis man stemmer for et eller flere events skal afholdes. 
Depositummet tilbagebetales når sidste af disse events er afholdt, modregnet 
deltagelsesprisen. Hvis man udebliver fra et event tilfalder depositummet foreningen. Dette 
skal fungere som et sikringsmiddel til at man ikke udebliver, med mindre man ligger syg, 
hvorpå depositummet kan tilbageføres mod lægeerklæring. Depositummet vil kun være 
500kr, uanset hvor mange events man stemmer for.

Lau mener at det vil afskrække folk fra at stemme for events.

Beløbet blev argumenteret for og imod men blev fastholdt.
Lægeerklæringen skal være gældende for dagen, om det skrevet dagen før, eller et par dage senere, 
betyder ikke så meget. 

Enestemmig vedtaget.

• Foreslag til ændring til vedtægterne : 
§4 stk.6:
“Medlemmer, som er fyldt 15, der i deres funktion har en ledende rolle over for 
mindreårige skal godkendes af bestyrelsen. Formand eller kasser skal indhente 
børneattest for disse medlemmer.”

ændres til

“Medlemmer, som er fyldt 15, der i deres funktion har en ledende rolle over for
mindreårige skal godkendes af bestyrelsen.
Medlemmer, som er fyldt 15, der skal overnatte i et af foreningens spil eller events, skal have 
gyldig børneattest forud for afholdelsesdagen. 
En børneattest anses for ugyldig såfremt medlemmet er udeblevet i 90 dage.
Formand eller kasser skal indhente børneattest for disse medlemmer.”
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Enstemmigt vedtaget.

• Foreslag til ændring af §6 stk.1: bestyrelsen
“der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen”
til
“der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen”

Enstemmigt vedtaget.

• Foreslag af tilføjelse til vedtægter:
“§6 stk.6.
For bestyrelsesmedlemmer, som er fyldt 15, skal der på samme vilkår være gyldig børneattest som
for medlemmer med ledende rolle under spil.
Børneattester indhentes hurtigst muligt efter valg til en bestyrelsespost, eller når et valgt 
bestyrelsesmedlem fylder 15.”

Enstemmigt vedtaget.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Formand: Stefan, enstemmigt.
Kasserer: Jens, enstemmigt.
Næstformand: Clara, enstemmigt.
Bestyrelsesmedlem: Freja, enstemmigt.
Bestyrelsesmedlem: Felix, enstemmigt.

7) Valg af bestyrelsessuppleanter.
Suppleant: Lau, enstemmigt.
Suppleant: Trygve, enstemmigt.

8) Valg af revisor(er) og revisorsuppleant. (NB: dette punkt 
springes måske over i.h.t. tidligere generalforsamling.)

Udeladt igen i år.

9) Eventuelt valg/nedsættelse af udvalg.
Udeladt i år.

10) Eventuelt/Andet
• Aftale med ragnerok.dk / Stjernelys Software, ophørt da Stjernelys Software er ophørt.

• Mulige event deltagelser i år:
- Tyvenes By (10-13 juli, Hareskoven) for 10-17 årige.
0 stemmer.
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- Idrættens sommerfest (Køge)
De havde været meget dårlige til at oplyse folk i området om dagen sidste år.
Første afstemning: 3 - 3.
Anden afstemning: 2 - 4. Afvist.

- Ungefestival (Køge)
0 stemmer.

- Foreningensdag (Køge)
0 stemmer.

- Sommersjov (Køge)
Flerdags spil og flerdags åbent arrangement i løbet af sommerferien, Køge Ås/Køge Spejderne.
Mad, transport og tidspunkter planlægges når vi kommer nærmere så det kan gøres lettere i år.
Enstemmigt vedtaget.

- Køge bibliotek, kælder bordspil.
Der er planlagt et Køge Huskors (Heksejagt) spil, under sommer 2020.

Åbent planlagt bordspil i 2019 i kælderen, annonceret af biblioteket, evt. i løbet slutningen af 
sommerferien:
Enstemmigt vedtaget.

- Sleipnir søndagsspil ( en række spil nær forskellige skoler, og i samarbejde med disse )
Enstemmigt vedtaget.

• Forlængelse af nuværende kampagne.
Enstemmigt vedtaget.

• Felix snakkede tidligere på dagen med en slagter og kok der muligvis ville starte hos os 
såfremt hans børn vil være med.
Han har vores kontaktoplysninger, og kontakter måske Jens.
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