
Referat extraordnært klubmøde 7. juli 2020 

 

Til stede var: 

 

Lasse Badsberg-Hansen 

Lars Jørgensen 

Thomas Jørgensen 

Jon Kjær Nielsen 

Kenneth Bergh 

Andreas Kofoed 

 

Referat: Lasse Badsberg-Hansen 

 

Regnskab 

Regnskabet siden sidste møde blev ikke fremlagt men der blev oplyst om en saldo på klubkontoen som pr. 

7/7-20 er DKK 8,033.48.  

 

 

Opgaveliste (reelt mod Q4 2019) 

 

Ingen gennemgang da ingen ny liste var forberedt og den seneste iøvrigt var uaktuel. 

 

Indkøb 

Kickstarter på Zombicide 2 er stadig under endelig fremstilling og er hos os i løbet af året. Ellers ikke nogle 

nuværende eller kommende poster. 

 

Agenda 

Lars havde med opbakning anmodet om et møde med henblik på klubbens fremtid og funktion. 

 

Ved mødet start var der enighed om at holde mødet til maksimalt en times længde inklusiv 

beslutninger/afstemninger. 

 

Uden bred enighed tog Thomas J. teten på ordstyring og kontrol af mødet. 

 

Lars fik ordet og fremlagde sin bekymring og tanke omkring klubben. Han så et behov for en ny retning og 

måske kultur og stillede spørgsmål ved om der reelt var behov for en klub for at kunne nyde sin hobby. 

Klubben havde efter hans mening helt klart opnået sit oprindelige formål med at fordre en bedre oplevelse 

af Warhammer, fællesskab og spil gennem de resourcer klubben samlede og brugte til alles fordel. Han 

fortalte at klubben for både han og Ulrik helt klart havde været selvforstærkende i lysten til at bruge tid på 

spillet og fællesskabet. Han så dog ikke klubben for et must for ham for at kunne spille eller fortsætte i 

hobbyen. Han stillede det åbne spørgsmål at klubaktiviteter helt klart handler om prioriteringer af egen tid 

men er klubben nødvendig? Måske skal den ændres til en brætspilsklub fordi meget af fokus ligger på 

brætspil og det kan måske have noget med investering af tid at gøre! Warhammer tager for lang tid af flere 

årsager og derfor er brætspil bare nemmere og hurtigere. 

 



Flere af de fremmødte kommenterer på Lars’ input og alle disse er reelt enighed og versioner af den 

samme opfattelse af klubben som den ser ud pt. 

Kenneth ser ikke pengene som det afgørende for ham og Lasse er enig; det handler om at skabe fælles 

rammer og derfor yder begge stadig gerne kontigentet for at opretholde klubben i aktiviteter som samler 

medlemmerne. 

 

Der blev snakket lidt på kryds og tværs omkring de manglende indsatser på både fremmøde og 

opgavelisterne. Der blev ikke peget fingre af nogen men blot generelt konstateret at vi alle på et eller andet 

punkt ikke lever op til det vi lover hinanden. 

 

Andreas mener at klubben og klubbens midler til fælles glæde er en god ting. Han er dog mere tilhænger af 

uformelle møder som der de seneste måneder har været god succes med. 

Warhammer bør nok ikke være klubbens formål længere men måske kunne klubben betale mad eller venue 

når vi samles omkring noget. 

 

Jon bakker op omkring en del af det allerede nævnte og siger at der ikke bør være faste spille- mødedage 

men blot ad-hoc samlinger hvor man informere om at, ”X og Y mødes for at ...” og her kan man så tilslutte 

sig hvis det passer. 

Ingen møder mere men blot klubaktivitet. 

 

Lars foreslår at man i fremtiden kunne bruge resourcerne på at indkøbe (bræt)spil som passer til 

lejligheden. Eksempel hvis har ”X og Y aftalt at mødes for at spille spil A for to spillere” men fordi to andre 

møder op kan man tage et spil for fire personer på hylden og spille istedet. Så spil der passer til antallet af 

spillere. 

 

Ulrik har afleveret et skrevent input og essensen af dette er at vi bør skavbe oplevelser og stoppe med at 

købe ting. Oprethold betalingen til klubben og nyd fællesskabet eller stop betalingen og spil uden en klub. 

 

Thomas J. foreslår en runde hvor alle kommer med deres endelig input uden afbrydelser fra andre. 

 

Andreas: Klubben bør fortsætte og ved at indbetale kan klubben betale mad, venue, brætspil og man bør 

så i den forbindelse udvide klubbens til at være en spilklub hvor man er åben for nye spil ikke blot 

Warhammer. Det kan være brætspil, mindre figurspil eller andet. Der kan være en der er ansvarlig for at 

undersøge og foreslå spil som der så stemmes om online; køb eller ej. 

 

Lars: Klubben kunne være en måde at erhverve spil der passer til lejligheden og antallet af fremmødte. 

Altså nogen aftaler ad-hoc at mødes og hvis der kommer flere er der mulighed for at tage et andet spil så 

alle kan være med uden nogen sidder uden for. 

Klubben har været selvforstærkende for hans  hobby men lige nu har den med den manglende opbakning 

den modsatte effekt. Han vil rigtig gerne klubben fremadrettet. 

Lars har et forsat ønske om at kunne arrangere et stort Warhammer slag over en weekend. Han vil gerne 

stå for en planlægning såfremt der er opbakning. 

Events på en given venue giver god mening fordi det skaber en lyst til spillet som er besluttet. 

Klubben skal ikke betale for mad fordi Lars og Jon mødes og smider en besked ”hej drenge, Jon og jeg spiser 

en pizza på jeres regning”! 

 



Jon: Der bør ikke være ansvarlige for noget specifikt, alle kan foreslå noget og så ser man hvad flertallet vil. 

Klubben kan bruges til at skaffe noget som alle kan være med til. Alting behøver ikke være fantasy. Det skal 

ikke være helt ovre i familie-genren men der findes mange andre typer spil som er rigtig fede. Eks. Settlers 

og Agricola. 

Events er fine bare der ikke er for mange forventninger som giver skuffelser. Det er det som er 

ødelæggende. 

 

Lasse: Støtter stadig op om klubben og ønsker ikke at lægge Warhammer på hylden for good. Det er ikke 

der lyst og fokus er nu fordi det tager for lang tid ifht. Den tid han kan investere pr. Spildag. Regler er stadig 

for omfattende grundet frekvens af spillet. 

Vil stadig gerne yde den praktiske opbakning omkring aktiviteter og opretholder hjemmeside som stadig er 

hjemsted for refereater og økonomisk overblik. (hvad ikke helt kom igennem på mødet er at hjemmesiden 

bl.a. bruges til at holde sponsorer og interesserede opdateret om klubben. Det er bl.a. den som har givet 

klubben Bolt Action for DKK 2,000) 

Der bruges en del penge privat på siden og dens opretholdelse. 

De øvrige forslag bakker han op om fordi klubben giver mulighed for at erhverve dyrere løsnigner for os 

alle. 

 

Kenneth: Mindre struktur er han tilhænger af og den mere ad-hoc baserede planlægning fungerer bedst. 

Deraf passer spil til lejligheden og rigtig godt. Simple spil og ikek spil som tager tre dage at lære grundet 

store og komplicerede regelbøger. 

Der bør være lidt fokus på logistikken ifht. placeringen af klubbens spil. 

Mindre events og mere ad-hoc planlægning. 

 

Der bliver kort snakket om placeringer og der er bred enighed om at vores primære venue er hos Jon så det 

ville være en god placering. Frederikssund kunne også være det da det primært er Frederikssund og østby 

som arrangerer eller afholder spiltid. Lars er iøvrigt også ved at løbe tør for nørd-opbevaringsplads. 

 

Thomas J.: Min hobby må ikke blive en pligt. Ad-hoc planlægning som dukker op i min Facebook er dejligt. 

Livet og prioriteringer kommer i vejen for at give tilsagn om fremmøde langt ude i fremtiden. 

Indbetaling til klubben er fint for fremadrettede aktiviteter og indkøb. 

Det er meget dansk men at klubben giver mad vil helt sikkert hjælpe på fremmøde fra os. Det at man har 

ydet noget økonomisk givet helt sikkert et andet fokus på at dukke op. 

Brætspil giver og har givet rigtig mange gode stunder og Warhammer kommer bestemt ikke på hylden for 

altid. Det er bare ikke tiden for det lige nu. 

 

Thomas vil gerne sikre sig at vi med ovenstående snak er enige uden at nogen går skuffet fra mødet. 

Hensigterklæringer er rigtig fine men er der reel enighed om at vi ikke fortsætter men at planlægge 

fremtidige møder lang tid i forvejen. 

Hvad er tidshorisonten for at afgøre om dette er en succes ? 

 

Lars mener at de kommende måneder ikke er afgørende men hvis ikke der har været noget klub 

komsammen overhovedet om et år vil han da se det som en fiasko. Ad-hoc er fint men lad os se om det 

ændrer sig. 

 



Lasse pointerer at vi med afskaffelsen af det årlige møde blot kan se det økonomiske overblik på 

hjemmesiden. Denne har en lukket medlemssektion hvor kun de betalende medlemmer kan få adgang. 

 

Der er bred enighed om, at dette er den fremadrettede strategi og retning for klubbens. Der bliver ikke 

stemt om det men Lasse spørger om nogen er uenige og der er ingen som giver udtryk for uenighed i det 

fremlagte og i fællesskab aftalte. 

 

Som et sidste punkt bliver facebook siden kælderklubben diskuteret. Kenneth undrer sig over det høje antal 

medlemmer på siden kontra hvor mange medlemmer vi egentlig er! Det er der flere som giver Kenneth ret i 

er underligt da der er både børn og ægtefæller at finde.  

Flere nævner at disse har adgang til både diskussioner og privat snak med sprog som ikke nødvendigvis er 

for alle. 

Lasse fortæller at siden oprindeligt blev oprettet af Ulrik og han fra starten undrede sig over nogle af 

medlemmer på siden men ikke har ville blande sig da det var Ulrik som på eget initiativ startede siden. 

Der var ikke nogen endelig konklusion på dette men rimelig enighed om at det var lidt mærkeligt men alle 

bidrog ikke med kommentarer til emnet. 

 

Lasse afslutter mødet med at foreslå at omskrive klubbens regelsæt så det passer til mødets beslutninger. 

Dette kan så lægges online og hvis der er bred enighed vil denne nye version erstatte den nuværende 

version af klubbens ”vedtægter. 

 

Nye ting som tilføjes klubbens ”vedtægter” 

• Ingen officielle møder mere. 

• Klubbens skal ikke kun være en Warhammer klub men favne bredt omkring spiloplevelser. 

• Ad-hoc planlægning af spilaften, dag, weekend. 

• Klubben kan betale for leje af venue, bestilling af mad eller varer til madlavning og spil som der er 

flertal for at købe. 

 

 

07/07/2020 /Lasse 


