
DETTE MøDE BLEV IKKE AFHOLDT MEN DETTE ER OPLæGGET TIL DE FASTE PUNKTER TIL MøDET 

 

Referat klubmøde d. December 2019 

 

Til stede var: 

 

Lasse Badsberg-Hansen 

Lars Jørgensen 

Thomas Hermansen 

Ulrik Jørgensen 

Jon Kjær Nielsen 

Thomas Jørgensen 

 

Referat: Lasse Badsberg-Hansen 

 

Regnskab 

Regnskabet for året blev fremlagt og godkendt. Fordelingen af pengene så således ud efter 2019: 

Indtægter DKK  

Udgifter DKK  

 

Saldoen for klubbens konto er pr. 26/12-2019, DKK. 

 

Opgaveliste frem mod Q1 (reelt mod Q4 2019) 

 

Opgaver med deadline frem mod Q1 – 2019: 

 

Q1 batch paint kursus og dato Ulrik 

   Planlagt og afholdt med stor opbakning 

Warhammer ekstern event til Q2 Lars, Andreas, Lasse 

Hotel Copenhagen Island var med på idéen igen og skulle blot 

bruge en dato. Yderligere planlægning er ikke sket 

Pin opgave og huskeliste på Facebook Ulrik 

    

Male Jabberslythe  Ulrik 

    

Tilmelding til Q1  Alle 

   Ulrik arrangede og gennemførte batchpaint kursus på Q1 

Mal og spil mere  Alle 

   Q møder og spilletid efterlader meget at ønske.  

 

Indkøb 

 

• Lasse minder om at der var en større debat online i forbindelse med en Kickstarter for 

papterræn og her var den umiddelbare holdning at der skulle købes en del. Men 

stemningen vendte hurtigt til det modsatte under henvisning til det manglende 



engagement i at få spillet med klub og egentlig også egne dukker. 

Lasse foreslog en debat omkring hele målsætning og udførsel af klubbens aktiviteter. 

 

Klub engagement 

I forbindelse med sidste møde blev der opfordret til at komme i gang med at spille. Holdningen til dette 

var.... 

 

 

Diverse 

• Lasse fortalte at han og Thomas Hermansen havde kigget nærmere på at benytte en 

værkstedskompressor til flere airbrush pistoler for på den må at kunne fjerne larm fra 

maleområde, benytte ekstra pistoler i forbindelse med maledage hvor deltagere måske 

ikke har en airbrush, og for at spare penge. 

Lasse meldte at tests hos ham selv havde vist gode resultater men, at han dog ikke har 

lavet en reelt figurmale test da hans kompressor står ude og derfor kan fugt være en issue. 

Testen skete i en fugtig peroide men det burde kunne løses vha. Fugtopsamler i 

manometeret som styrer trykket efterkompressoren og før pistolerne. Et manometer i 

Harald Nyborg med fugtopsamler koster ca. DKK 200.00. 

 

GCN 

Der er stille og man er stadig i en opbygning og arbejder på den nye struktur men det gøres af ganske få 

personer i fritiden.  

Vi er stadig medlemmer men dog uden at betale og det er gældende for alle klubberne. Lasse har forhørt 

sig omkring de goder der skulle komme i vores retning i den nye struktur. Det er eks. Gratis klubadgang til 

Wargames Illustrated Vault. 

 

Ny opgaveliste 

 

Opgaver med deadline frem mod Q4 – 2020: 

 

Opgave  Ansvarlig   

Opgave 1  navn 

Opgave 2  navn 

 

 

 

 

26/12/2019 /Lasse 


