
Referat fra første kvartal 2014 (Q1) 

Budgettet blev gennemgået ved fremlægning af indtægter og udgifter siden Q4 
2013. Det blev fastlagt at klubbens kapital ved slutningen af april måned vil 
være ca. kr. 2.200. 
Der blev noteret at ét medlem skylder for de tre første måneder af 2014. 
Ligeledes kunne vi konstatere ét myt betalende medlem på fuldt medlemskab. 

Indkøb i løbet af andet kvartal blev fastlagt til følgende: 

 Et Empire Celestial Hurricanum / Luminark of Hysh til Empire hæren 
 40x40mm eller 1x4 infantrybaser til unitfillers 
 1-2 æsker terninger til klubben 
 Budget bundle af papirsbygninger 
 Digitalt tryk af papirsbygninger 
 Ikea plastkasser til opbevaring af hæren, såfremt cen godkendes til 

opbevaringen. Enten den nuværende størrelse eller en model op inklusiv 
indsatsbakken så der kan stables i to lag. 

 Indkøb af færdige og spilleklare mure og hegn til København 

Lasse fremviste papirbygning printet på 300g papir og denne blev godkendt. Der 
indkøbes en bundledeal til ca. $30 til klubben. Alle medlemmer kan få en kopi af 
PDF'erne således de selv kan printe eller få printet bygninger til egen 
terrænsamling. 
Det undersøges hvor der kan trykkes billigst. Vi får et par forskellige priser ud fra 
en online søgning hvor ét A3 ark printes for kr. 14. 

Empire hæren er aftalt som værende "komplet" efter indkøb af Empire Celestial 
Hurricanum / Luminark of Hysh. Herefter sættes den på standby når alt er malet. 

Der blev snakket om forskellige fremtidsscenarier vedr. opstart af en ny klubhær. 
Det er ikke fastlagt hvilken retning vi går men der var bred enighed om at 
Lizardsmen, Beastmen og Tomb Kings er interesante. Det må ikke være det der 
afgør valget men der blev også lagt vægt på at Beastmen og måske specielt 
Tomb Kings er hurtige at male. 
Lars J. laver et oplæg til en konkurrencedygtig Lizardmenhær og eventuelt en 
Beastmen hær. Det giver os en idé om hvilke indkøb der skal foretages hvis 
netop disse hære vælges. Dermed får vi en idé om investeringen. 

Det blev indskærpet at fremtidige klubhærsprojekter ikke skal bindes op på 1½ 
primær person som tilfældet har været med Empire hæren. Den næste hær skal 



laves i fælleskab. Derfor er der opfordret meget kraftigt til at der Skype males 
eller arrangeres fælles maledage/aften arrangementer hvor hæren males i 
fællesskab. Uanset medlemmets malefærdigheder så kan man bidrage; 
grundspraye, lime, lægge grundfarver, dyppe, lave baser, etc. DET ERHYGGELIGT 
AT MALE SAMMEN og det er ikke en solohobby 

Det blev foreslået at vi kikker på hvad det koster at få malet hærene ude i byen 
samt kikker på Ebay/DBA efter acceptabelt malede figurer. Hvis det er malet 
grimt er tidsinvesteringen på afrensning for stor. 

KLUBREGEL FORTOLKNING, specificering: Hele vores charge phase er reelt 
fejlfortolket. Der skal måles korteste afstand mellem to enheder men, jf. 
regelbogen, har man herefter et infinite move med et wheel for at komme i 
kontakt med fjenden med flest mulige kombatanter. Det fremviste eksempel 
afslørede et 6" charge målt fra de to nærmeste punkter mellem attacker og 
defender men den egentlige charge distance udgjorde 21" da attacker flyttede 
sin enhed. 
Regelbogen er faktisk ret klar i spyttet når det læses grundigt og ellers kan Lars 
J. forklare og henvise til eksempel på nettet. 

Klubben er generelt åben for at der kan indkøbes enkeltstående brætspil som 
ikke kræver investeringer i ting ud over boksen med spillet. Dvs. ingen ekstra 
figurer for at kunne spille eller udvidelser og lign. 

NAVN DEADLINE OPAVE 

Lasse ASAP 
Indkøb af unitfiller baser, terninger, bygningspdf'er, mure&hegn til 
København, Ikea kasser til opbevaring, Empire Celestial Hurricanum / 
Luminark of Hysh 

Kenneth ASAP 
Gennemtrevle DBA for hegn&mure til København. Færdigt terræn 
foretrækkes men god pris på noget der skal males har første prioritet 

Thomas 
H 

ASAP Fremstille spilleplade til sig selv / København afdelingen 

Lars E ASAP Finde billigst mulig digital tryk af 300 g A4 og A3 

Thomas 
J 

ASAP 
Har nu adgang til trykkeriet på arbejdet og undersøger muligheden for 300g 
tryk 

Lars J 
Andreas 

ASAP Undersøge hvad det koster at få malet enheder og hære 

Lars J Q2 
Lave 2500 point armyliste for Lizardmen og eventuelt Beastmen med 
henblik på projektering af indkøb af nye klubhære efter sommeren 

Andreas 
Thomas 

ASAP Finde en producent der laver færdige hegn og mure og andet terræn 

 


