
Referat fra fjerde kvartal 2013 (Q4) 

Referant: Thomas Jørgensen - 29.12.2013 
 
Det store længe ventede referat.. 
 
Generel info- Der er blevet ryddet op på forum 
- Der kommer et nyt layout på hjemmesiden. 
- Ax er tiltrådt som passivt medlem 
- Når vi spiller kampagne skal man huske at melde tilbage til Lasse efter en kamp 
 

Økonomi: 
- Lars J skylder en måned og påstår at det er Danske banks skyld ( er bragt i orden) 
- Der er blevet indkøbt terræn for 1274 kr. i Dec. ( kan ses på forum) 
- Balancen på klub kontoen er nu på 1300+ Kr. 
- Der opfordres til at alle husker at ændre deres betalings dato til den 15. i måneden. 
 

Forslag til nye indkøb m.m 
-Hr.mansen foreslog at der på et tidspunkt indkøbes terræn til KBH. Der var bred enighed om at det 
bør der også være plads til. 
-Lars J fremlagde at der mangler en del ting til vores Empire klub hær og det blev foreslået at der 
indkøbes nogle æsker core units til at udbygge hæren samt at der indkøbes to æsker demi-griffer. 
Der var tilslutning til dette i plenum. 
-Ax foreslog at der blev indkøbt magnetiske movement trays til brug for klubben. Thomas J foreslog 
at der i stedet blev indkøbt jern-folie til at klistre på movment trays og det blev godkendt at der 
indkøbes en rulle.  
 

Arrangementer m.v. 
- Der blev talt om brugen af lokaler, og det blev her talt omkring at vi foresat kan gøre brug af 
Høvelte kaserne, men at det også er muligt at låne et lokale i Danske bank. 
-Lasse forklaret lidt omkring de generelle regler til vores kampange og det blev bland andet her 
besluttet at vi ikke bruger storm of magic, men at vi i stedet vil 3D6 dice reglen ved magic fasen. 
-  

Opgave listen 
- Kenneth kommer med et forslag til transport kasser 
- Thomas J kigger foresat på mulighed for tryk nu hos Danske bank da den anden mulighed ikke var 
muligt. 
- Martin vil printe regler i A2 
- Lars J vil komme med et oplæg til Klubbens vision / mål og formål 
- Lars E vil se på muligheden af online software 
- Hr.mansen Vil udstyre KBH med et spillebord 
Regelhjørnet 
- Det blev genopfrisket at vi nu har en husregel om at der er -1 to hit (shooting) på en enlig 
character. 
- Martin foreslog at det skulle være tillandt at vælge hvilket våben man benytter hvis man 
eksempelvis har spyd og håndvåben. Forslaget blev ikke godkendt. 


