Generalforsamlingen 2021
Den 7. februar 2020 kl 14:00, Foramlingen finder sted på et zoom møde
Tilstede:
32 Stemmeberettigede, 3 ikke stemmeberettigede

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af dirigent.
3. Valg af referent.
4. Valg af stemmetællere.
5. Bestyrelsens beretning.
6. Regnskab og godkendelse heraf.
7. Forslag til vedtægtsændring
8. Valg til bestyrelsen samt to suppleanter
9. Valg af revisor.
10. Evt
1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er blevet godkendt enstemmigt
2) Valg af dirigent
Emil Heiberg er blevet valg enstemmigt
3) Valg af referent.
Jonatan Holmberg er blevet valgt enstemmigt.
4)Valg af stemmetællere.
Stemmer vil i år ekstraordinært blive afholdt online gennem hjemmesiden ADoodle.org.
5) Bestyrelsens beretning.
Den tidligere formand Jesper Jansen har givet årets beretning.

”Året startede godt med udsigten til en masse sjove aktiverer i vores forening. Foreningen blev
flittigt brugt flere gang om ugen til blandt andet rollespilsforberedelse, tabletop og Dungeons
& Dragons.
Vi nåede at holde vores DJR samt vores 12+ i februar med stor opbakning blandt de frivillige, og det var
godt at se.
Tabletop kørte fast hver onsdag og fik også afholdt en turning.
Derudover var forberedelserne til det store krigslive rollespil allerede kommet i gang.

Men så kom corona og lukkede det hele.

Vi havde alle stor uvished på hvad der ville ske, og hvilke aktiver der ville blive afholdt. Det var en meget
svær tid for foreningen. Lysten til at planlægge aktiviter blev kun mindre i takt med ting blev aflyst.

Foreningens store tur til krigslive blev aflyst, og vi håber stadivæk på at kunne komme afsted i år.

Vi havde stor uvished om vores store sommerrollespil ville blive til noget. Med kun kort tid til, fik vi
besked på, at det godt måtte afholdes. Der blev lagt et meget stort stykke arbejde for at holde det inden
for de nye retningslinjer. Det endte med at blive en stor success med over 200 børn, der deltog. Der skal
lyde en stor tak til alle de frivillige, der lagde det store stykke arbejde for at få det til at køre og ikke
mindst til Jannick og Victor.

Vi satser på at få lov til at lave det igen i år, og planlægningen er allerede i gang. Vi har en stærk
styregruppe bestående af Jannick, Jonas, Victor og Martin.

I løbet af sommeren, fik vi afholdt en del sociale arrangementer i vores lokaler.

Tabletop fik også startet fast op igen hver onsdag.

Vores faste rollespil nåede desværre ikke at starte op igen grundet corona. Vi håber på at komme stærkt
tilbage igen.

Desværre er vi lukket ned igen, og lige nu har det lidt lange udsigter til at starte op igen. Jeg håber meget
på, vi snart får lov at starte med at afholde aktiviteter i vores forening.

Jeg træder ned som formand for denne dejlige forening efter mange år i bestyrelsen. Jeg har valgt, at
det nu er tid til nye kræfter tager over, og jeg er glad for den forening jeg giver videre, og er sikker
på, vi kommer stærkt tilbage efter denne hårde tid.”

6) Regnskab og godkendelse heraf.
Keld Fernstrøm har præsenteret regnskabet. Regnskabet er blevet godkendt ved 31 for og 1
blank.

7) Forslag til vedtægtsændring
Forslagsstiller, Keld Fernstrøm, forslår en ændring i §11:
”Man er kun opstillingsberretiget til bestyrelsen, hvis man har været medlem året inden
generalforsamlingen”
Forslaget lyder på at ”fjerne paragraffen således at alle medlemmer kan stille op tuk
bestyrelsen uanset anciennitet i foreningen”
Motivationen er at vores vedtægter ikke gør os i stand til at søge støtte fra DUF; Dansk
Ungdoms fællesråd. Det ville også være en hæmsko for landsforeningen Bifrost, da vores
medlemmer, i det tilfælde at vi beholdte paragraffen, ikke ville tælle med til når de skulle søge
støtte.
Vedtægter kan kun blive ændret/fjernet/tilføjet ved 2/3 flertal.
Vedtægten er blevet fjernet ved enstemmigt Flertal
8) Valg til bestyrelsen samt to suppleanter
Formand:
Opstillede: Martin Klifforth, Victor Detlefsen, Jannick Jakobsen
Resultat: Jannick Jakobsen (13 Stemmer), Victor Detlefsen (10 Stemmer), Martin Klifforth (9
Stemmer).
Jannick Jakobsen er blevet valgt ved simpelt flertal.
Derudover var der ingen blanke stemmer

Næstformand:
Opstillede: Peter Glarnø, Martin Klifforth, Victor Detlefsen
Resultat: Victor Detlefsen (15 Stemmer), Martin Klifforth (12 stemmer), Peter Glarnø (5
stemmer)
Victor Detlefsen er blevet valgt til næstformand ved simpelt flertal.
Der var derudover ingen blanke stemmer

1 Stemmeberettiget forlod herefter forsamlingen, og der er efterfølgende 1 stemme mindre i
kommende afstemninger.

Kassér:
Opstillede: Mette Wolfhagen
Afstemningen bliver afgjort ved en tillids afstemning, da der ikke er andre der stiller op.
Resultat: Mette Wolfhagen (28 Stemmer for, 1 stemme imod)
Mette Wolfhagen er blevet valgt ved simpelt flertal.
Der var derudover 2 Blanke stemmer
Menig:
Opstillede: Monty Andersen, Jonatan Holmberg, Milas Noer, Tobias Thoning, Peter Glarnø,
Martin Klifforth
Resultat:
Martin Klifforth (21 Stemmer), Rasmus “Monty” Andersen (19 stemmer), Peter Glarnø (14
Stemmer), Milas Noer (13 Stemmer), Jonatan Holmberg (9 Stemmer), Tobias Whoning (8
Stemmer)
Martin Klifforth, Rasmus “Monty” Andersen, Peter Glarnø er valgt ved simpelt flertal.
Derudover er der 9 blanke stemmer.

Suppleanter:
Opstillede: Milas Noer, Jonatan Holmberg, Tobias Thoning
Resultat:
I Første omgang
Jonatan Holmberg (18), Tobias Thoning (18), Milas Noer (14)
I anden omgang
Jonatan Holmberg (18), Tobias Thoning(1)
Jonatan Holmberg er valgt som første suppleant og Tobias Thoning er valgt som anden
suppleant.
Derudover er var der 2 Blanke Stemmer.

9) Valg af revisor.
Den tidligere revisor Thomas har valgt at træde af efter mange års vellidt arbejde.

Opstillede: Keld Fernstrøm
Resultat: Keld Fernstrøm (27 Tillids stemmer 1 mistillid)
Der var derudover 3 blanke stemmer.

10) Evt
Der blev ikke stillet yderligere eventuelle punkter

