
Referat fra andet kvartal 2014 (Q2) 

 Referant: Lars Jørgensen Dato: 30-08-2014 
 
 

punkt 1 - Regnskab: 
Nuværende balance for klubbens konto er kr. 2.612,43. Hertil er der restancer for kr. 400,00 for 
Andreas og kr. 50,00 for Lars J. I øvrigt skyldes der kr. 25,00 for Ulrik fra den gamle klub. 
 
Udgifter for kvartaler løb op i kr. 865,00 fordelt på PDF bygninger, terninger, Empire Luminark of 
Hysh samt 3 poser baser til unitfillers. Desuden er der brugt ca. 40 kr. på en Ikea kasse til 
opbevaring af Empire hæren. 
 

punkt 2 – Opgave liste: 
Det blev konstateret at flere af opgaverne ikke var udført eller undersøgt.  
Den nye opgave liste er videreført med følgende opgaver (kan også ses på hjemmesiden med 
løbende opdateringer) 
 
Lasse og Thomas H. – indkøb af materialer til terræn fremstilling samt Beastmen figurer når liste 
foreligger fra Lars J. og Andreas. 
Lasse – Kontakte Kim, Asgaard Games og andre mhp. rabatkøb af nye figurer 
Lars J. og Andreas – undersøge priser på ekstern maling af figurer igen 
Lars J. – Mordheim indgangsvinkel for klubben med henblik på yderligere medlemstilgang 
Lars J. Udarbejde indkøbsliste for Beastmen hær 
Andreas – Udarbejde paint scheme for beastmen hæren mhp. indkøb af klub spray og grundfarver 
Kenneth – Løbende gennemgang af DBA for klub muligheder 
Thomas J. – tryk af ekstra PDF bygninger (kontakt Lasse for udlevering af filer) 
Andreas og Thomas H. – finde mure & hegn og lignende terræn der er interessant for klubben 
 

punkt 3 – Forslag til indkøb: 
Det er blevet vedtaget at Empire hæren afsluttes mht. yderligere indkøb. Der mangler stadig at 
blive malet nogle figurer samt afslutning af baser og unitfillers. 
Der påbegyndes en ny hær i form af Beastmen. 
(efter mødet officielt blev hævet aftaltes det at der indkøbes en Empire armybook og ligeledes 
indkøbes Beastmen armybook med de første figurer. 
Budget for første del af Beastmen hæren er ca. kr. 2.500,00 
 
Der indkøbes materialer til fremstilling af klubterræn på klubdage (datoer tilgår senere). Budget ca. 
kr. 500,00. 
Hertil indkøbes brun grundspray til Beastmen hæren sammen med en håndfuld ”potter” med de 
mest basale farver til hæren. Desuden købes en ”dyppe-shade” så hæren hurtigt kan males og gøres 
spilklar. 
 
Der blev talt om X-Wing og Mordheim som fremtidige muligheder for spilinvesteringer. Andreas har 
købt en del X-Wing og vil gerne medbringe og spille i klubregi. 
 

 
  



punkt 4 – Klubaftale: 
Det er aftalt at der skal satses kraftigt på fælles dage/aftener hvor der laves terræn og klubhær så 
det ikke igen ligger på to personer. 
 

punkt 5 – Husregler og husfortolkninger: 
Wood Elves Ancients Protection beskytter ikke mod effekter der ikke specifikt causer wounds. Som 
eksempel nævnes Dark Magic spell’en Arnzipal's Black Horror. 
Den virker dog mod Killing Blow da denne special ability består af et to wound slag for at afgøre 
hvorvidt man slå en 6’er. 
Denne regel skal ikke tolkes som et armour save eller et ward save men som en special rule der 
træder i kraft efter eventuelle saves. Derfor vil den kunne save wounds der ikke tillader saves. 
 
Banner of the World Dragon beskytter mod wounds caused by magical effects. Derfor tolkes der på 
samme måde som ved Ancients protection at hvis det er et decideret wound kan man bruge sit 
ward save. En effekt der eks. kræver et Strength tjek for ikke at blive ”removed as casualty” tæller 
ikke som et wound med mindre det specifikt nævnes sådan. 
 
Killing Blow er et wound i alle henseender. I det man slår på ”to wound” tabellen tolkes det som et 
wound uanset om der slås ”6” og killing blow træder i kræft. 
 

punkt 6 – Hjemmeside: 
Der blev præsenteret nye funktioner på hjemmesiden i form af uploadede workshops, ny sektion 
for videoklip af figurer, terræn eller kampe og samt at alle referater nu er samlet på hjemmesiden. 
Referater offentliggøres fremadrettet kun på hjemmesiden. 
 
Der blev nævnt at der er kommet nye reklamer på hjemmesiden og flere af dem giver igen ”klik” 
indtægt. Der er tilgået reklame kontoen flere penge da nogen har købt varer via et link på siden. 
Her er der gået ca. kr. 50,00 ind på kontoen. 
Generelt giver indkøb via reklamelink på hjemmesiden kroner i klubkassen. 
 
Der arbejdes på færdiggørelsen af en kontaktformular til brug ved kampagnekampe. Her er faste 
felter og afkrydsningsbokse som sikrer at alle informationer bliver formidlet videre til Lasse. 
 

punkt 7 – Eventuelt: 
Der var ingen der ønskede ordet under dette punkt. 
 
 


