
Referat fra tredje kvartal 2013 (Q3) 

Referant: Lasse Hansen 
 

Regnskab 
Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Aktiv og passiv betalingen blev fastholdt til kr. 25 og 
kr. 50. 
Andreas skylder for to måneder og det samme gør Lars J. mens Ulrik har gammel gæld. 
 

Klubkonto og betaling 
Det blev vedtaget på Lasses opfordring at betaling fremover sker d. 15. i måneden. Martin og Ulrik 
modtager en sms med kontooplysninger med henblik på indmeldelse. 
 

Indkøb 
Indkøb fra DBA i løbet af sommeren blev kort gennemgået og Lars fremlagde de få mangler der er 
på Empire hæren. Disse småting tilgår hjemmesiden. 
Empire hæren mangler pt. Demigryph Knights og Empire Celestial Hurricanum / Luminark of Hysh. 
Det blev foreslået og vedtaget at Q4 målet er først at indkøbe terræn og dernæst mangler til 
klubhæren. Terræn skal placeres primært i Frederikssund og sekundært København. 
Terræn indkøb iværksættes med det samme. 
I forbindelse med terræn er det aftalt at Kenneth kikker på DBA for brugt terræn, Lasse kontakter 
forskellige forhandlere for tilbud på færdigt terræn og Thomas J undersøger mulighederne for at få 
trykt bygninger på pap/karton. 
Eventuelle beslutninger om den næste klubhær er udskudt indtil videre til Q4 mødet. 
 

Kælderklubben online 
Lasses gennemgik generelt klubbens online brug og til de enkelte punkter blev der gennemgået 
muligheder for forbedringer. 
Der blev opfordret til en generel selvjustits på forum ved oprettelse af nye tråde. Disse placeres 
efter bedste evne i en relevant kategori. Ligeledes aftaltes at Lasse og Kenneth gennemgår forum 
og laver en bedre struktur. 
Hjemmesiden funktion er fortsat at indeholde faste oplysninger såsom klubregler, husregler osv. og 
skiftende indhold i form af kampagner, kort og opgavelister. 
 

Arrangementer 
Andreas fremlagde muligheden for at låne lokale i Gammel Græse. Han kan booke lokalet hvis vi i 
god tid aftaler et arrangement. Lokalet lånes og afleveres i samme stand. 
Der blev talt om fælles hygge dage med spil og maling og der blev kort snakket om en 
kampagnedag i mellem Jul og Nytår. 
Skype maleaftener blev analyseret og der var enighed om at det fortsat er et godt initiativ. 
 

 
  



Kampagner 
Lasses fremlagde mulighederne for Blood in the Badlands kampagne og fortalte kort hvordan det 
kunne organiseres. Kampagnen blev aftalt til at starte i januar 2014 og den skal løbe ca. ét år. 
Thomas H., Lars J., Andreas og Kenneth har tilmeldt sig og indvilget i at få spillet de nødvendige 
kampe. 
Efterfølgende frem Lasse oplæg til en én-dags kampagne som sandsynligvis vil blive afviklet 
mellem Jul og Nytår. 
Regler for begge kampagner vil tilgå hjemmesiden i de kommende uger. 
 

Klub/husregler 
Lasse fremlagde forslag til klubbens reglesæt og følgende blev vedtaget: 
”Klubbens eksistens kan kun opretholdes såfremt der er minimum fire betalende medlemmer 
(undtaget er perioder hvor der er vedtaget stilstand i indbetalinger ved kvartalsmøde).” 
Det blev endvidere diskuteret at klubreglerne laves og vedtages med henblik på situationer hvor 
medlemmer ikke er enige. De skal forhåbentlig aldrig bruges var den generelle holdning. 
 
Det blev gennemgået at klubbens husregler ikke udelukkende er husregler men også præciseringer 
af regler der ofte glemmes. 
Der blev endvidere vedtaget flg.: 
 
”Der er -1 modifier på Shooting vs. Single characters” 
”Lookout sir! gælder kun ved template angreb” 
”Stat increases påvirker både rider og mount. Special Rules påvirker kun rider med mindre andet er 
specificeret i reglen. Tommelfinger regel er at fysiske ændringer går på begge dele mens psykiske 
ændringer ikke gør.” 
 

Eventuelt 
Lars J. fremlagde forslag om en opgaveliste i klubben der opdateres ved hvert kvartalsmøde. Der var 
enighed om at engagementet var højt efter hvert møde men så forsvinder det stødt efter møderne. 
En liste kan medvirke til at holde øje med de ting der vedtages. Forslaget blev vedtaget og der 
oprettes på forum og hjemmeside en opgaveliste. 
Lars J. fremlagde forslag om oprettelse/revidering af klubbens formål og præmis. Det blev 
diskuteret frem og tilbage hvorvidt dette er nødvendigt. Debatten blev indstillet med aftale om at 
Lars J. på Q4 mødet fremlægger et forslag omkring ovenstående. 
Lasse præsenterede et 8th edition reference sheet til Warhammer som blev godkendt. Arket 
sendes til Martin som vil undersøge muligheden for at få det trykt og lamineret i flere eksemplarer. 
Han forsøger også at få dem trykt i stor størrelse til vægophæng. 


