
Referat Q1 klubmøde d. 24/3-2018 

 

Fremmødte 

Medlemmer: Jon, Lars J., Thomas H., Kenneth, Lasse, Andreas, Ulrik  

Ikke medlemmer: Peter D. 

Venue: Jon 

 

 

Regnskab for året 

Udgifter DKR. 2.540,00 (1/1-2017 til 23/3-2018) 

Indtægter DKR. 1.40,00 (1/1-2017 til 23/3-2018) 

Fordelingsnøgle for udgifter:  

 Figurer 86% 

 Diverse 10% 

 Arrangementer 4% 

  

Likviditet pr. 23/3-2018: DKR. 2.721,46 

Restancer udgør DKR. 0,00  

Medlemmer udmeldt: 0 

Medlemmer indmeldt: 0 

Aktive: 8 

Passive: 0 

 

Opgaveliste fra sidste møde 

• Terrænkasser planlægges og udføres af Lars og Lasse med DKR 1.000,00 budget (ikke løst, Lars) 

• War Altar figur skal findes og købes /Kenneth (ikke fundet endnu) 

• Beastlord købes og males /Hermansen (købt ikke malet) 

• Forberedelse af Deadzone turnering til Q2 /Lars og Jon (ikke løst) 

• Mal Jabberslythe /Ulrik (ikke løst) 

• Klubmøder via Doodle /Ulrik eller Lasse (løst, Ulrik) 

 

 

Indkøb 

I 2018 er der indtil indkøbt følgende: 

Skaven army 

Præmie til Blood Bowl turnering 

Beastlord 

4 x plastkasser (Andreas) 

Alle indkøb godkendt og plastkasserne efterlyst og det er oplyst at de står hos Andreas. 

 

Ingen nye forslag modtaget og mødet gik videre til næste punkt. Dog er de på opgavelisten noterede opgaver 

stadig godkendte som indkøb der kan foretages. 

a. DKR. 1.000,00 til terrænbokse 

b. Kommende malekursus. DKR 150,00 pr. medlem ydes fra klubbens kasse 

c. War altar til Empirehær 

 

GCN 

1. Der er indkaldt til generalforsamling i Mantic’s hovedkvarter hvor der vil være spilopstillinger fra 

forskellige klubber samt præsentationsspil fra Mantic selv. Detter sker 26. maj 2018. 

Der er valg til flere poster og netværket beklager at det seneste år, grundet flere bestyrelsesposters 

misligeholdelse, har stået på intern redning frem for arbejde ud i netværket. 

Der er valg til halvdelen af posterne mens anden halvdel vælges på mødet i oktober. 



(som tillæg til dette punkt har formanden for GCN kontaktet Lasse og officielt tilbudt en plads i 

bestyrelsen som den ser ud efter mødet. Da Kælderklubben er den første klub på kontinentet der blev 

medlem, vil man tilbyde pladsen til os som en gestus. Fremadrettet skal den naturligvis vælges af de 

Europæiske klubber på generalforsamlingen). 

 

Eventuelt 

a. Early War Miniatures 

Lasse oplyser at han har støttet EWM i forbindelse med deres udvikling af en 20mm range af danske 

1940 ww2 figurer. Støtten fortsætter og involverer også udviklingen af en Early War temabog til 

Chain of Command regelsættet som er udviklet af Two Fat Lardies. Denne temabog vil indeholde 

regler for den danske hær anno 1940. 

Regler og figurer kom Lasse i hænde forud for frigivelsen af de danske figurer som sker d. 9. april 

2018. Han oplyste endvidere at han har anbefalet klubben som spiltester af temabogen fra Two fat 

Lardies. 

 

b. Warlord Games og Sarge program 

Warlord Games er ikke nået til enighed med nogle danske forhandlere endnu om end Faraos Cigarer, 

Dragons Lair og Fanatic er godkendt af hovedkvarteret til at modtage egentlige tilbud på WG 

produkter. Lasse arbejder stadig på et samarbejde med Sally4th og Warlord Games omkring 

fremstilling af demobord. 

 

c. Ulrik foreslår at en Kvissle brevbakke fra Ikea kan bruges som opbevaring/transport af magnetiserede 

figurer. Den er lavet af metal og de kork-ark som er pålimet bakkerne kan fjernes. 

https://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/70198031/ 

 

d. Lasse har via sit arbejde lavet nogle projekter med Linde&Larsen i Søborg. Det giver mulighed for at få 

fremstillet kufferter med special-skåret skum indlæg eller plukskum. Kufferterne findes i både 

professionelle dyre mærker og kinesiske kopier til markant lavere pris. Kontakt Lasse for priser. 

Det er også muligt at hente skumrester til egne projekter. Lasse skal have skåret i nogle indlæg så 

man kan eventuelt hoppe med på den vogn. 

 

e. Malekursus og yderligere kurser 

Ulrik foreslår at der i forbindelse med malekursus i Faraos i Lyngby i april måned bliver ydet støtte fra 

klubben tilmeldte medlemmer. 

Dette førte til en længere diskussion om hvorvidt klubben løbende skal støtte malearrangementer som 

kun ”enkelte” medlemmer deltager i. Lars J. og Jon råbte vagt i gevær ud fra det synspunkt at et 

medlem ved deltagelse i 4 årlige arrangementer kan gå i ”0”. Indbetalt kontingent og udbetalt støtte 

ville eventuelt gøre, at medlemmer dermed ikke yder til klubbens øvrige aktiviteter. Dette skete ud fra 

Ulriks forslag om støtte på DKK 150,00 pr. medlem til arrangementet og en idé om 4 årlige kurser. 

Forslaget blev accepteret som en engangsstøtte og med aftale om, at næste arrangement skal 

diskuteres i forhold til støtte igen. Debatten var lang og nuanceret. 

Ulrik oplyser at der 17. juni afholdes ”center piece” kursus. 

 

f. Klubdags kursus 

Lasse foreslog at malekurser eventuelt kunne arrangeres på en klubmødedag således alle kunne 

deltage. Forsamlingen anså dette som en god mulighed som vi kan tale videre om fremadrettet. 

Støtte blev ikke diskuteret. Specifikt foreslår Lasse Q3 eller Q4 som en mulighed og Ulrik vil arbejde 

videre med muligheden og tale med Kristian. 

 

g. Imperial Assault kampagnerne genoplives. 

Andreas vil igen via Faccebook arrangere diverse kampagne/spille dage og denne gang kun i 

weekender. 

 



h. Maledag 

Jon foreslår en maledag hvor der ydes hjælp til maling af Deadzone terræn. Jon arrangerer. 

 

i. Vådpaletter 

Lasse oplyste at vådpaletter iflg. producenten stadig er ”on track” og forventes afsendt til os i løbet af 

april/maj. Yderligere oplyses på Facebook siden. 

 

j. Terrænkasser. 

Lars J. fremlægger ganske kort hvad han mener der mangler i kasserne og han vil følge op via 

Facebook. 

 

k. Terræn-muligheder 

Lasse tilbyder at undersøge muligheden for at donere penge til ”Mel – The Terrain Tutor” for at støtte 

ham og anmode om specifikke terrænprojekter den anden vej. Forslaget modtages positivt. 

 

 

Opdateret opgaveliste 

• Terrænkasser planlægges og udføres af Lars og Lasse med DKR 1.000,00 budget 

• War Altar figur skal findes og købes /Kenneth 

• Beastlord males /Hermansen 

• Forberedelse af Deadzone turnering til Q2 og oplysning herom via online kanaler /Lars og Jon 

• Mal Jabberslythe /Ulrik 

• Kontakt Mel – The Terrain Tutor /Lasse 

• Undersøge malekursus i forbindelse med Q-møde /Ulrik 


