
25. Januar 2020 

1. Valg af dirigent og op til 2 stemmeoptæller 
Dirigent: Troels thylstrup 

 

Stemmetællere: Rasmus. F og Jonathan .j .L 

 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed 
Formand Troels Thylstrup oplæste bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed. 

Beretningen er vedtaget. 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 
Kristian Frederiksen fremlægger regnskabet 

Det reviderede regnskab er vedtaget. 

4. Fastlæggelse af kontingent 
Der er opstillet forslag fra bestyrelsen om at hæve den årlige kontingent fra 
720 kr til 840 kr 
 
Begrundelse: Rengøring af lokalerne har været omkostelig og derfor mener 
bestyrelsen af kontingentet skal matche dette. Samtidig har der været en fald i 
ungdomsmedlemmer, som betyder at A New Hope får færre støttepenge. 
Derudover vil der komme en stigning i kontingentet for medlemskab af Bifrost, 
som også skal matches ud fra vores budget.  
  

kontingent stigning er vedtaget. 

5. Fastsættelse og godkendelse af budget 
Budgettet er vedtaget. 

 

6. Forslag fra medlemmer 
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Vedtægtsændringer 

1. Vedtægtsændringsforslag vedrørende §13. stk. 1, stk. 4 og stk. 5 

Den nuværende bestyrelse har et ønske om at tilføje et ekstra menigt medlem og 
suppleant til bestyrelsen. Dette skal gøres for at styrk arbejdet og bedre kunne 
fordele opgaver blandt bestyrelsens medlemmer.  

 

Stk. 1. Ledelse 
“Foreningen ledes af en bestyrelse på fire medlemmer: Formanden, kasserer 
og 1. menige medlem og 2. menige medlem. Disse suppleres af en valgt 
suppleant. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens stemme afgørende.”  

 

● Ændres til 

Stk. 1. Ledelse 
“Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer: Formanden, kasserer 
og 1. menige medlem, 2. menige medlem og 3. Menige medlem. Disse 
suppleres af to valgte suppleanter. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt 
flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.”    

___________________________________________________________________  

● Såfremt forslaget stemmes igennem, vil følgende vedtægter blive ændret: 
 

Stk. 4. Valg 
“Formanden og kassereren vælges begge for en 2 årig periode. 

Formanden er på valg i lige år. 

Kasserer er på valg i ulige år. 

1. menige medlem, 2. menige medlem, 1. suppleant og revisor vælges hvert år 
for en 1 årig periode. 

Formand, kasserer og revisor har egen afstemning. Menige medlemmer og 
suppleanter vælges ved én samlet afstemning. Til denne afstemning kan der, per 
stemmeberettiget, afgives stemmer på op til en over halvdelen af de opstillede 
kandidater, men kun én stemme per kandidat der stemmes på. 

Kandidater kan opstille til flere poster, men dog kun vælges til én. 

Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen.” 
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● Ændres til 
 
Stk. 4. Valg 
“Formanden og kassereren vælges begge for en 2 årig periode. 

 Formanden er på valg i lige år. 

Kasserer er på valg i ulige år. 
1. menige medlem, 2. menige medlem. 3 menige medlem, 1. suppleant, 
Suppleant 2 og revisor vælges hvert år for en 1 årig periode. 
Formand, kasserer og revisor har egen afstemning. Menige medlemmer og 
suppleanter vælges ved én samlet afstemning. Til denne afstemning kan der, per 
stemmeberettiget, afgives stemmer på op til en over halvdelen af de opstillede 
kandidater, men kun én stemme pr kandidat der stemmes på. 
Kandidater kan opstille til flere poster, men dog kun vælges til én. 

Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen.” 

___________________________________________________________________ 
 

 

Stk. 5 Konstituering 

“På førstkommende bestyrelsesmøde, konstituerede bestyrelsen en sekretær 
og en næstformand, blandt de to menige medlemmer af bestyrelsen. I tilfælde 
af at formanden ikke kan fortsætte sit hverv, vil næstformanden substituere 
formanden indtil næste ordinære generalforsamling, eller næste ekstraordinære 
generalforsamling med henblik på valg af ny formand. Næstformanden overtager alle 
opgaver, herunder tegningsret.” 

● Ændres til 
 
Stk. 5 Konstituering 

“På førstkommende bestyrelsesmøde, konstituerer bestyrelsen en sekretær og 
en næstformand, blandt de tre menige medlemmer af bestyrelsen. I tilfælde af 
at formanden ikke kan fortsætte sit hverv, vil næstformanden substituere formanden 
indtil næste ordinære generalforsamling, eller næste ekstraordinære 
generalforsamling med henblik på valg af ny formand. Næstformanden overtager alle 
opgaver, herunder tegningsret.” 

 

der er ønskede hemmelig afstemning, 18 for 1 blank, 

vedtægtsændring er vedtaget.  
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2. Vedtægtsændringsforslag vedrørende §6. stk. 3 
Da foreningen er gået over til at anvende Android butler (telefonnr. kan åbne døren) 
og samtidig ikke længere tager 200 kr. i Depositum, menes der at vedtægten bør 
ændres til at matche det nye initiativ.  

Stk. 3. Nøgler til foreningens lokaler 
“Medlemmer med fuldt medlemskab som er fyldt 18 år og har været medlem 
med fuldt medlemskab i minimum 6 måneder, kan erhverve sig en nøgle mod 
et depositum på 200 kr. Bestyrelsen kan give dispensation, hvis kriterierne ikke er 
opfyldt. Bestyrelsen har mulighed for at fratage et medlem sin nøgle, hvis 
medlemmet har overtrådt vedtægter, forbud, påbud eller dansk lovgivning.” 

● Ændres til 

Stk. 3. Nøgler til foreningens lokaler 
“Medlemmer med fuldt medlemskab som er fyldt 18 år og har været medlem 
med fuldt medlemskab i minimum 6 måneder, kan erhverve sig en adgang til 
lokalerne,  ved at kontakte den nøgleansvarlige. Bestyrelsen kan give 
dispensation, hvis kriterierne ikke er opfyldt. Bestyrelsen har mulighed for at fratage 
et medlem sin nøgle, hvis medlemmet har overtrådt vedtægter, forbud, påbud eller 
dansk lovgivning.” 

 

der ønskes ikke hemmelig afstemning 

vedtægtsændring er vedtaget.  
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Indkomne forslag 

1. Rengøring af A New Hopes Lokaler 
I halvdelen af 2019 har Hope fået gjort rent af et udefrakommende firma. 
Dette har været en omkostelig post i budget.  
 
Bestyrelsen opstiller forslag om at beholde beholde rengøring fra 
udefrakommende firma. 
 
Begrundelse: Det er vigtig at vores lokaler er vedligeholdte og anstændige, 
for medlemmer har lyst til at anvende dem. Vi mener også at det styrker 
muligheden for nye medlemmer og i større grad opfordre til at holde 
arrangementer og lign. når lokalerne er præsentable.  

 
der ønskes ikke hemmelig afstemning. 
forslaget er blevet vedtaget.  
 

2. Ændring af Ungdomsmedlemskab 
Bestyrelsen opstiller forslag om at foreningens ‘Ungdomsmedlemskab’ 
ændres til et eventmedlemskab, der ikke kun retter sig mod unge.  
 
Begrundelse: Under medlemskab af DUF (Dansk ungdoms fællesråd) kan vi 
tilbyde ikke medlemmer et 1 årigt medlemskab* der indkludere forsikring til 
75kr.  
 
*Dette medlemskab giver stemmeret på generalforsamlingen. Dog er der 
stadig mulighed for at benytte lokaler og faciliteter i forbindelse med 
ungdomsarrangementer. 
Dette medlemskab skal erhverves for at deltage i A New Hopes 
ungdomsarrangementer (bl.a. JuniorLive). Disse er fastsat af bestyrelsen. 
Medlemskabet henvender sig til 10-18-årige, og udløber ultimo december, 
indeværende år. Ved erhvervelse tilbydes medlemmet gratis adgang til ét 
ungdomsarrangement. 
Årlig pris: 75,- 
 
Ved at ændre ordlyden og navnet til ‘eventmedlem’ omfavner det, den mere 
brede anvendelse som event holdere i Hope ønsker at bruge.  
Dermed vil medlemskabet blive ændret til: 
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Eventmedlemskab 
Dette medlemskab giver stemmeret på generalforsamlingen. Dog er der 
stadig mulighed for at benytte lokaler og faciliteter i forbindelse med 
eventarrangementer. 
Dette medlemskab skal erhverves for at deltage i A New Hopes 
eventarrangementer (bl.a. Liverollespil). Disse er fastsat af 
bestyrelsen.Medlemskabet udløber ultimo december, indeværende år. Ved 
erhvervelse får man forsikring ved A New Hope arrangementer.  
Årlig pris: 75,- 
 
der stemmes om forslaget som det er, der ønskes ikke hemmelig afstemning, 
forslaget er ikke vedtaget. 
der stemmes om forslaget med navneændring med ændring af tekst til rettelig 
tekst, der ønskes ikke hemmelig afstemning, forslaget er vedtaget.  

 

Orienteringspunkter 

1. Gå til Rollespil tiltag 
Nyt initiativ, som Kristian og Denise vil stå i spidsen for, for at tiltrække nye 
medlemmer til foreningen. 
“Vi har en drøm om, at gøre det muligt, at gå til rollespil i Hope. Det skal være i stil 
med de tilbud, andre klubber og ungdomsskolen udbyder. 

  
Formålet med oplægget er at informere, søge frivillige og forberede medlemmerne 
på et nyt større initiativ i foreningen.” 
 

2. Indedørs bestyrelses postkasse 
Fremadrettet skal alt fysisk post afleveres i den nye postkasse og derved ikke 
lægges på nogens hylder. Dette er bl.a. indmeldelses blanketter og andet 
information, ris/ros til bestyrelsen.  
 

 

3. Sagaer fra Norden - Et liverollespilsprojekt 
En projektgruppe arbejder lige nu på et liverollespil i Herning regi. Projektet retter sig 
mod unge og familier og tager inspiration fra vikingentidens sagn og legender. 

 



25. Januar 2020 

 

7. Valg af bestyrelsen 

1. Formand 
Trine w. larsen stiller op  

Marc Tomas stiller op 

der er hemmelig afstemning,  

1 blank 

Trine 11    Trine er valgt. 

Marc 7  

2. 2-3 menige medlemmer 
Rasmus s. B 
Morten .P 5 
Marc T. 1  - 1. menige medlem 
Kristian B. F. 2  - 2. menige medlem 
Frederik N. 3  - 3. menige medlem 
Denise B. F. 
Blank - 1 

3. 1-2 Suppleanter 
Jonathan J. L. 4 er valgt til 1. suppleant 

Morten .P valgt til 2.suppleant 
 


