
Generalforsamlingen 29. maj, 2021
- Skrevet af Niels Tobias Nørgaard Svendsen, Sekretær (29. maj, 2021)
- Renskrevet af Majken Blaess Møgelbjerg, Formand (30. maj, 2021)

1. Valg af ordstyrer
a. Niels Tobias Nørgaard Svendsen

2. Valg af sekretær
a. Niels Tobias Nørgaard Svendsen

3. Årsberetning ved bestyrelsen
a. Marco: En del møder med kommunen omkring materialegården. Samarbejde

med en cykelklub. Møde den 2. Juni.
b. NS: Der har været møder med arrangørerne på mange tidspunkter omkring

uenigheder. Dette er blevet håndteret på en voksen måde.
Ansøgninger ved fonde er gået op, hvilket bør blive ved.

4. Regnskabsgennemgang ved kasserer og revisor, samt godkendelse af
årsregnskabet.

a) Se Majkens Noter - Nederst i dokumentet

5. Valg af 1-2 revisor(er) til næste regnskabsår.
a. Marcus Bach valgt

6. Fastsættelse af medlemskontingent
a. Forslag om ingen ændringer. Vedtaget.

7. Foreningens mål og visioner fastlægges
a. Få styr på mobilepay.
b. Vi gerne vil have flere begivenheder som ikke er relateret til standard

spilgange (Månedlige Kampagner). Prioriteres på sigt.
c. Blue Mercury bør holde flere arrangementer.
d. Være en aktiv del af materialegården.

8. Indkomne forslag behandles
a. Bestyrelsen bør have en PR ansvarlig, som bør vælges sammen med

Formand, Næstformand og Kasser.
i. Forslag Alle for (7 personer)
ii. Pr Ansvarlig vil være på samme fod som en kasserer, bare inden for

PR i stedet for økonomi.
iii. Per generalforsamling 2021 er forslaget, at denne post vælges internt

men fremadrettet vælges eksplicit.
b. Rettelser af vedtægter således generalforsamling kan afholdes online.

i. Der er uenighed om at dette kan gøres uanset situation. (2 for, 4 imod,
ikke vedtaget)



ii. Såfremt der ikke er muligt at afholde fysisk fremmøde til en
generalforsamling inden den nævnte dato (§4. stk 2.) vil der være
mulighed for at holde mødet online. Dette vil være bestyrelsens
beslutning. (6 for, dette vedtaget.)

iii. Der kan stilles krav om tilmelding eller andre krav, til en
generalforsamling i henhold til restriktioner indført af den siddende
regeringen. (Alle for. Dette er vedtaget.)

c. Arrangørerne har ret til at deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke
stemmeret. De kan blive bedt om at forlade mødet i forhold til diskussion af
privat information.

i. (Alle for)
d. Fjernelse af Dispensations Ordningen. Børn ned til 8 år, bør kunne følges

med en anden spiller fra 10 år og op. Er man 18 eller over bør man kunne
tage et barn med uanset alder.

i. (Enstemmigt vedtaget)
e. Supportcrew. Tilbud om pizza eller anden mad efter hver spilgang.

i. Der bør søges støtte til den her ordning.
ii. (Ikke vedtaget, 4 imod.)
iii. Der foreslås at dette tages videre til bestyrelsesmøder.

f. Ændringer til krav om Generalforsamlingsmøde (Tilmeldingskrav)
i. Se forslag b.

g. Frivillige og hjælpere i kroen/NPC'er kan komme gratis med til spilgange.
i. Så længe det er en praktisk opgave og der ikke spiller en fast rolle.
ii. (6 for, ingen imod.)

h. Forslag om ændring til vedtægter, således at der er gennemgang af året ved
Arrangørgrupperne (alm. kampagne, Blue Mercury, og evt. andre). Dette bør
skrives ind i dagsordenen. Efter bestyrelses årsrapport.

i. Alle for. Godkendt

9. Valg af bestyrelse samt suppleanter
a. Valg af Formand

i. Majken stiller op.
ii. Afstemning enstemmigt vedtaget.

b. Valg af Næstformand
i. Kenneth stiller op.
ii. Afstemning enstemmigt vedtaget.

c. Valg af Kasserer
i. Niels Tobias stiller op.
ii. afstemning enstemmigt vedtaget.

d. Valg af Medlemmer af bestyrelsen
i. Dennis stiller op
ii. Enstemmigt vedtaget.
iii. Rene stiller op.
iv. Enstemmigt vedtaget.

e. Valg af suppleanter
i. Marco stiller.
ii. Enstemmigt vedtaget



10. Eventuelt
a. Forældre for medlemmer der er under 15 skal kunne stemme på deres børns

vegne.
i. Dette er for at skabe mere forældreengagement. Dette vil betyde at

hvis barnet selv stemmer vil en forældre ikke have mulighed for dette.
ii. Der er bekymring for om dette kan føre til uhensigtsmæssig

indblanding af udefrakommende personer, som ikke ved hvordan
foreningen fungere.

iii. 6 for, dette er vedtaget.
b. Der er en rettelse af Indkomne Forslag c, således at dette nu gælder så dette

ikke er obligatorisk for arrangørere at deltage til bestyrelsesmøder.
i. Dette er godt, enstemmigt

c. Der foreslås at det ændres i vedtægterne, således at der bliver refereret til
arrangørgruppen i flertal, da vi nu har flere af dem.

i. Alle for.



Gennemgang af budget
- Noter af Majken Blaess Møgelbjerg, 29. maj, 2021

Revisorerne har skrevet: A’kastins budget for 2020 er godkendt, der var dog ikke vedlagt
bilag, da disse var forsvundet. Bilagene er fundet.
Vi bør fremadrettet få skrevet ned, i vores regnskab, hvad pengene går til. Forventede
udbetalinger, osv.

Mangler i budget:
Ingen mobilepay
Ingen kontanter
Ikke medregnet BM eller Aktiv ferie (Mobilepay)

Mobilepay vises ikke på kassererens udprint, hvilket er mærkeligt, og derfor skal det
undersøges.
Manglende kontanter kan være grundet overførsler via Mobilepay (eksempel Fra Kenneth
som modtog kontanter på foreningens vegne, og overførte fra sin mobilepay til foreningen)

Brede kategorier i budgettet skal sløjfes. Der skal være flere detaljer.
Udgifter og beløb skal der være mere styr på, fremadrettet

Spørgsmål

Marcus Bach: “Hvis der er betalinger der går galt, via mobilepay, er det jo vigtig at der er styr
på det.”
Kasserer: “Der var ikke opmærksomhed på mobilepay, og det skal naturligvis dobbelttjekkes.
Oplysninger er muligvis gået tabt i printet.”
Der er mange usikkerheder, men det regner kassereren med at tage op, hvis genvalgt.
Kommunerne ville have et gæt.
Bestyrelsen godkendte også budgettet, og opdagede heller ikke at mobilepay manglede.
Det bliver rettet i fremtiden.


