
Referat klubmøde d. 30/12-2018 
 
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 2018: 
Indtægter DKK 4.800,00 
Udgifter DKK 5.188,03 
 
Saldoen for klubbens konto er pr. 30/12-2018, DKK 3.623,43. 
 
Opgaveliste for Q2 (Q3 ikke afholdt) 
Opgavelisten for kvartalet blev ikke gennemgået da Lasse havde glemt listen. Nogle punkter kunne dog 
huskes og disse var ikke løst. Noget blev droppet mens andet blev videreført til den nye liste. 
 
Indkøb 

 Der blev foreslået flere forskellige muligheder i forhold til investeringer. Andreas forespurgte også 
denne gang på indstillingen til nye spil men blev afvist af flertallet. Grunden hertil er at der allerede 
er mange spil i klubben og der spilles for lidt. 

 Thomas H. foreslog en airbrush til klubben som kunne lånes til workshops og bruges til 
klubprojekter af dem som ikke har en airbrush. Dette blev positivt modtaget men kunne ikke på 
nuværende tidspunkt finde flertal. 

 Lasse forespurgte på behovet for en ultralydsrenser til figurer, airbrush og lign. renseopgaver men 
dette ansås ikke som et behov. 

 Lars anmodede om igen at få arrangeret eksterne events med et spil i centrum til aftalte 
kvartalsmøder. Dette kunne være med klubbens midler da kontoen tillader det men også med 
eventuel betaling ved fremmøde. En mulighed kunne være et hotel igen med mad inkluderet. Dette 
er dog ikke en afgørende såsom muligheden for masser af spilleborde med plads omkring. Der var 
generelt stemning for forslaget men Jon var ikke for forslaget. Han bad om at få ført til protokols at 
han ikke bifaldt eksterne events som klubben betaler for. For Jon er det ikke afgørende at være ude 
for at nyde en event. 
Lars påpegede at den ekstra plads og en eventuel deadline for klargøring af figurer, terræn osv. 
kunne være en katalysator for ham selv og måske også andre! 
Andreas skød ind i debatten at man eventuelt også kunne give pengetilskud til det medlem som 
eventuelt afholder klubdag. Det var de tilstedeværende ikke enige i og forslaget blev lagt ned. 

 Der blev igen forslået, at et kvartals møde kunne bruges til et malekursus med Kristian Simonsen. 
Her var der god opbakning og det blev aftalt at førstkommende møde (Q1 2019) skulle bruges til 



dette såfremt der kan aftales en dag med Kristian. Ulrik står for planlægningen af batchpaint kursus 
med klubbens hære i fokus. Der var en kort debat omkring hvorvidt ikke-medlemmer kunne deltage 
og hvad de i givet fald skulle male. Det var enighed om at ikke-medlemmer kan deltage for DKK 
100,00 pr. Person. Som udgangspunkt er ikke-medlemmer velkomne til, at male på klubbens figurer 
men dette er ikke et krav, egne figurer er også velkomne for ikke-medlemmerne. 
Der var bred tilslutning omkring at kurser/dage betalt af klubben som udgangspunkt skal benyttes 
til at få malet klubbens figurer og terræn da vi har massere af umalet plastik. 

 
Klub engagement 
Dette blev en lang og vedvarende diskussion, som altid er tilfældet ved dette emne, og måtte efter knap 1½ 
time afsluttes for at komme videre med agendaen og dagens aktiviteter. Diskussionen blev fordelt over 
flere punkter og forgrenede sig også mellem flere input men sammenlagt en meget lang snak. 
 
Essensen er, som tidligere, at aftaler som indgås på møderne sjældent overholdes. Vi skal altså til stadighed 
være bedre til at respektere vores aftaler indbyrdes. Det handler både om at få fuldført de opgaver man 
har sagt ja til men også at lægge en indsats for klubben. Vores figurer og terræn er fælles opgaver men der 
er stadig en kerne af medlemmer som tager sig af disse.  
 
Andreas foreslog at man får oprettet en liste efter hvert møde, som er løbende tilgængelig for 
medlemmerne som påmindelsen om vores aftaler. Lasse gjorde opmærksom på, at opgavelisterne løbende 
har været tilgængelige på hjemmesiden. 
Vi aftaler at Facebook gruppen skal have et pin’et opslag med opgavelisten samt ting der skal huskes frem 
mod næste møde. Det inkluderer bl.a., at huske tilmelding til næste møde. 
 
Der anmodes fra flere sider igen om, at vi får dukkerne på bordet og spiller mere. I den forbindelse 
efterlyses der opråb fra dem som mødes på to-mandshånds. Blot en kort besked på Facebook om at man 
spiller og folk er velkomne. 
 
Vi skal male mere og spille mere. 
 
Ekstern commitment 
Lasse fortalte at klubben har modtaget terræn fra Terrain4Games i Polen mod at vi gengælder med en 
skreven anmeldelse samt deler nogle opslag med deres produkt. Forventning var et MDF-hus eller to men 
vi modtog fulde bygningspakker og har dermed 10 huse som er blev samlet af Jon. Jon maler på nuværende 
tidspunkt og står også for anmeldelsen. 
 
Chris Abbey og Sally4th har tilbudt klubben at deltage i beta test og udvikling af deres regelsæt til Albedo 
Combat Patrol som blev fundet via Kickstarter. Lasse står for layout af regelbogen til spillet og derigennem 
er klubben blevet tilbudt dette. 
Endvidere kan klubben melde sig som demo-spillere for Sally4th og optjene webshop-cash for hver demo 
der tages billeder af og skrives en kort kamprapport om. Denne deles med Sally4th. 
Der var ikke nogen som ønskede at deltage i tilbuddene hvorfor Lasse giver GCN besked om, at vi ikke 
længere aktivt tilbyder os som beta testere. Albedo Combat Patrol er ikke kommet til gennem GCN men da 
vi står som aktivt søgende, fjernes denne interesse nu. 
 



 
GCN 
Lasse fremlægger GCN året 2018 som har været præget af megen turbulens og næsten en nedlæggelse. 
Gaming Club Network har i 2018 mistet sin næstformand som forsvandt fra spil fællesskaberne og var ikke 
til at få kontakt til. Det viste sig at sygdom havde gjort han trak sig fra alt. Samtidig har en markant faldende 
interesse og interaktion fra medlemsklubberne gjort at meget få individer har stået med hele arbejdet 
alene.  
Den planlagte generalforsamling i maj 2018 havde under 15 fremmødte og derfor aftalte man en 
ekstraordinær generalforsamling i december. Denne skulle afgøre hvorvidt man skulle nedlægge netværket 
eller der var opbakning til at fortsætte. 
I månederne mellem disse møder blev der arbejdet hårdt på forskellige redningsplaner med Mantic Games, 
Warlord Games og Wargames Illustrated.  
Essensen af mødet i december var opbakning til at forsætte dog med større omlægning af ”forretningen”. 
Man går væk fra at klubber betaler for at være medlemmer og firmaet betaler for at annoncere ved at yde 
rabatter- Rabatten har for flere firmaet været problematisk fordi deres brick&mortar klubber simpelthen 
mister penge på at handlen flyttes væk fra dem. I denne forbindelse fremlagde Lasse at vi som medlem i et 
ikke-nær område ikke altid har mulighed for andet end handel direkte med firmaerne. Derfor skal vi 
tilgodeses. Dette blev bakket op af flere områder i UK hvor klubber har flere timers kørsel til den nærmeste 
nørdebutik. Endvidere kan vi som klub ikke pt. gøre brug af fælleskabet og spille mod andre klubber i 
nærheden hvorfor vi har brug for andre fordele.  
Lasse foreslog, med baggrund i Ulriks succes med malekurser, at netværket skal bruge sin udbredelse til at 
tilbyde medlemmer forskellige kurser. I England er førstehjælpkurser eks. et krav ved foreningsarbejde og 
disse kunne tilbydes til medlemmer. Bedre pris ved mange tilmeldinger teorien. Dette kunne også være 
gældende ved foredrag, malekurser, rabat på givne produkter ved bestemt antal produkter etc. 
Den nye forening skifter navn til Gaming Community Network og vil fremadrettet have medlemsplaner for 
klubber, firmaer og butikker. De har forskellige priser. Dertil har Wargames Illustrated tilbudt deres server 
til brug for GCN til deres hjemmeside. 
I forbindelse med hjemmesiden bliver det i højere grad op til de enkelte klubber at vedligeholde deres egen 
side på netværket.  
 
Mødefrekvens 
Det blev besluttet at fastholde mødefrekvensen med 4 årlige klubdage men at holde Lasse’s beretninger til 
kun at ske ved Q4. Det skyldes en bred enighed om at møderne tager for lang tid og det kan nemt 
besværliggøre eks. Warhammer battles da de tager mange timer for os, at få gennemført. 
De øvrige møder skal blot holdes til en konto update og eventuelle vigtige snakke om indkøb af varer eller 
ydelser før Q4. 
 
Ny opgaveliste 
 
Opgaver med deadline frem mod Q1 – 2019: 
 
Q1 batch paint kursus og dato Ulrik 
Warhammer ekstern event til Q2 Lars, Andreas, Lasse 
Pin opgave og huskeliste på Facebook Ulrik 
Male Jabberslythe  Ulrik 
Tilmelding til Q1  Alle 



Mal og spil mere  Alle 
 
 
 
 
15-1/2019 /Lasse 


