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− Behov for flere frivillige 

− Søren understreger, at foreningen har behov for flere frivillige til støtteroller og til div. 

udvalg. 

− Præsentation af dagsorden 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Indkomne forslag: 

▪ Vedtægtsændring: Mulighed for afholdelse af virtuel generalforsamling. 

5. Fremlæggelse af kommende kontingent, handlingsplan og budget til godkendelse 

6. Valg til bestyrelse og suppleant 

7. Valg af revisor 

8. Evt. 

− Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

− Dirigent: Mikkel Lund (DGI Nordsjælland) 

− Referent: Holmstrøm 

− Stemmetællere: 

− Formandens beretning 

− Søren fremlagde sin beretning, og det gav ikke umiddelbart anledning til spørgsmål. 

− Regnskab 2020 

− v. Joan 

− Regnskabet kan findes på hjemmesiden 

− Godkendt uden indsigelser 

− Indkomne forslag 

− Vedtægtsændring: Mulighed for afholdelse af virtuel generalforsamling. 

− Ny §12 i vedtægterne 

− Vedtaget 

− Kommende kontingent 

− Uændret 

− 750 DKK/halvår 

− 1/3 til drift af klubben 

− 1/3 til trænergodtgørelse 

− 1/3 til investeringer i udstyr, inventar o.lign. 

− 500 DKK/halvår for voksenhold uden træner 

− 250 DKK/år for støttemedlemmer 

− Vedtaget 

− Budget 2021 

− Budget godkendt 

− Handlingsplan 

− Udbygning af organisation mht udvalg og frivillige, særligt fokus på afdelingsleere, 

event-udvalg og sponsor/fundraising-udvalg. 

− Færdiggørelse af lokaler (6 pladser mere). 

− Ekstra tiltag i træningen til både elite og bredde (f.eks. sociale arrangementer og team-

building). 

− Forslag til struktur for main-hold (1. hold) i de spil, hvor det er relevant. 

− Vedtaget 

− Valg til bestyrelse og suppleant 
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− 3 pladser for 2 år 

− Adam Britt 

− Joan Jensen 

− Kim Gildberg 

− 2 suppleanter for 1 år 

− Marion Jensen 

− Søren Flening 

− Valg af revisor 

− Mark Barnkop genopstiller (in absentia) 

− Genvalgt 

− Evt. 

− Gamer Camp 1 d. 17.&18. juli 

− Turneringer i CS:GO, Fortnite og FIFA 

− Gamer Camp 2 d. 24.&25. juli 

− Turneringer i Valorant, Fortninte og Rocket League 

− Pris for Gamer Camps: 

− For medlemmer: 250 DKK inkl. mad og frugt. 

− For ikke-medlemmer: 350 DKK inkl. mad og frugt. 

− Evt. leje af klubbens PC (inkl. skærm): 150 DKK 


