
Referat (Udkast) 

 

Opdateret 26-09-2019 

Ordinær generalforsamling for foreningen "Furesø eSport", CVR 40458069. 

Annonceret via og furesoe-esport.dk/kalender og facebook.com/furesoeEsport. 

 

Tid & sted: Mandag 23. september 2019 kl. 18:30-20:30,   
Stien Kultur og Aktivitetscenter, Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Velkommen og baggrund for og formål med Furesø eSport, herunder beretning med status for 

perioden fra stiftelsen 3. maj 2019, samt præsentation af bestyrelseskandidater og vedtægter 

3. Forelæggelse af bestyrelsens handlingsplan og budgetforslag for det kommende år til godkendelse  

4. Gæste-indlæg v./Mikkel Brilner Lund, DGI Nordsjælland 

5. Fastsættelse af kontingent  

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Valg af formand  

8. Valg af kasserer  

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer  

10. Valg af to suppleanter til bestyrelsen  

11. Valg af revisor og revisorsuppleant  

12. Eventuelt  

 

Den nuværende bestyrelse indstiller disse kandidater til den nye bestyrelse: 

• Clas S. Andreasen (genopstilling) 

• Jakob Elton Holmegård (genopstilling) 

• Khalil Ahmed (genopstilling) 

• Mikkel Skov (genopstilling) 

• Mogens Brolin (formands-kandidat, genopstilling) 

• Søren Gravgaard (Ny) 

• Tomas Zhang Mathiesen (genopstilling) 

Bilag: 

1. Præsentation af bestyrelseskandidater (se også http://furesoe-esport.dk/om.html) 

2. Præsentation af vedtægter (se også http://furesoe-esport.dk/faq/vedtaegter.html) 

  

http://furesoe-esport.dk/kalender/index.html
https://www.facebook.com/furesoeEsport/?modal=admin_todo_tour
http://furesoe-esport.dk/om.html
http://furesoe-esport.dk/faq/vedtaegter.html
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Referat: 

Under generalforsamlingen blev de fleste punkter nedenfor præsenteret med reference til følgende 

PowerPoint præssentation: http://furesoe-esport.dk/downloads/2019-09-

23%20Generalforsamling%20-%20Pr%C3%A6sentation.pdf.  

1. Valg af dirigent og referent 

Mikkel blev valgt som dirigent. Søren blev valgt som referent. 

 

2. Velkommen og baggrund for og formål med Furesø eSport, herunder beretning med status for 

perioden fra stiftelsen 3. maj 2019, samt præsentation af bestyrelseskandidater og vedtægter 

Furesø Esport er stiftet for at skabe et rum hvor unge der har interessen for E-Sport kan dyrke det 

med hinanden. Hvordan kan vi støtte vores børn og unge til at blive lidt dygtigere til at dyrke deres 

interesser for computere. Det skal være en mangfoldig forening der kan rumme bredt. 

Vi har nogle samarbejdspartnere bla. DGI og Furesø Ungdomsskole, hvor vi har lejet os ind. 

Derudover har vi lavet en samarbejdsaftale med …. Så alle medlemmer kan få 15% rabat på 

computerudstyr. 

Derudover har vi samarbejdsaftaler med Furesø Boksning og Gymnastik Foreningen. 

 

På sigt vil vi også gerne få både Hareskov og Værløse med, så foreningen dækker hele kommune. 

 

Hvis der er nogen der kender nogen der vil yde sponsorater til klubben, så vil det være meget 

velkomment. Ellers skal vi søge sponsorater i fonde. 

 

Udover at vi skal have ugentlig træning, så skal vi have organiseret andre arrangementer, så som 

stævner, LAN parties og andre aktiviteter. DGI laver landsstævner og har en landsdækkende liga. 

 

…. 

Spørgsmål: 

Må man tage sine egne ting med (mus, keyboard, headset) – Ja 

Kommer der træningsprogrammer – Ja. Der bliver lagt træningsprogrammer for alle sportsgrenene. 

Kan der komme børn i bestyrelsen – Jr. vedtægterne kan alle medlemmer, både passive og aktive, 

kontingentbetalende, stille op til bestyrelsen. Bestyrelsen vil arbejde videre med dette forslag. 

 

  

http://furesoe-esport.dk/downloads/2019-09-23%20Generalforsamling%20-%20Pr%C3%A6sentation.pdf
http://furesoe-esport.dk/downloads/2019-09-23%20Generalforsamling%20-%20Pr%C3%A6sentation.pdf
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3. Forelæggelse af bestyrelsens handlingsplan og budgetforslag for det kommende år til godkendelse 

Events: Er sat af til events, som vi planlægger at sende folk ud til 

Erstatningspligt: Vi skal have undersøgt hvem der er erstatningspligtig hvis der er udstyr der bliver 

beskadiget undervejs i træningen. [Red.: Kommentar efter dialog med Furesø Ungdomsskole og 

Furesø Komune herom efterfølgende: Furesø eSport hvar ved indgåelse af aftale med Furesø 

ungdomsskole påtaget sig at passe godt på de faciliteter og det udstyr, som der stilles til rådighed.  

Bl.a. ved hærværk eller grov uagtsomhed vil kommunens kunne kræve erstatning overfor Furesø 

eSport, som vil kunne sende et erstatningskrav videre til den skadepåførende.]  

 

Der er ønske om at bestyrelsen udarbejder en ”sponsorliste” over ting til foreningen. 

Vi skal have fundet en form i foreningen over hvordan vi støtter op om fællesskabet. 

Budget-slide: 

 

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens budgetforslag for 2019/20, som viser et overskud på 
kr. 26.000. 
[Red.: På generalforsamlingen var det kun overblikket ovenfor, der blev præsenteret. For detaljer 
henvises til http://furesoe-esport.dk/downloads/Budget%202019-20%20-
%20Fures%C3%B8%20eSport%20v.1.0%20GENERALFORSAMLING.pdf 
 

4. Gæste-indlæg v./Mikkel Brilner Lund, DGI Nordsjælland 

Mikkel fortalte om DGI eSport og DGI Nordsjælland, som klubbens samarbejdspartner. DGI har 

deltaget i udarbejdelse af et etisk kodeks, som Furesø eSport har tilsluttet sig. 

Formanden takkede DGI og specielt Mikkel for en meget vigtig og støtte i opstartsfasen og glæder 

sig til et fortsat samarbejde med DGI eSport. 

5. Fastsættelse af kontingent  

Kontingent: Bestyrelsen anbefalede et kontingentet på niveau med kontingentet i andre 

idrætsforeninger i Furesø, hvilket er 1500,- 

Generalforsamlingen vedtog kr. 1500,- som kontingent. 

 

 

http://furesoe-esport.dk/downloads/Budget%202019-20%20-%20Fures%C3%B8%20eSport%20v.1.0%20GENERALFORSAMLING.pdf
http://furesoe-esport.dk/downloads/Budget%202019-20%20-%20Fures%C3%B8%20eSport%20v.1.0%20GENERALFORSAMLING.pdf


Referat (Udkast) 

 

Opdateret 26-09-2019 

6. Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag 

 

7. Valg af formand 

Mogens blev valgt til formand for bestyrelsen. Mogens er selvstændig konsulent i LEDER.forendag 

ApS og TEAMbrolin ApS. 

  

8. Valg af kasserer  

Søren Gravgaard blev valgt som kasserer for bestyrelsen. Søren er 45 år og uddannet pædagog.  

 

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer  

Mikkel Skov, Khalil Ahmed, Elton Holmegård, Clas S. Andreasen, Tomas Zhang Mathiesen blev alle 

genvalgt til bestyrelsen.  

 

Således fulgte generalforsamlingen bestyrelsens indstilling ang. valg af formand, kaserer og 

bestyrelsesmedlemmer. Se også http://furesoe-esport.dk/om. 

 

10. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

Der var ingen kandidater til suppleanter for bestyrelsen 

  

11. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Helen Rasouli blev valgt som revisor (email - helen.rasouli@gmail.com, tlf – 21926591) 

Thomas Færch Knudsen (email – hobitten@gmail.com – tlf 2926 6093) blev valgt som suppleant. 

  

12. Eventuelt: 

a. Spørgsmål og debat om eSport i Furesø, se også furesoe-esport.dk/nu. 

b. Spørgsmål: Kan man skifte hold? Som udgangspunkt er man tilmeldt det hold, som man har 

meldt sig på. 

c. Spørgsmål: Kunne det være muligt på sigt at ungdomstrænere kunne få et honorar for at 

træne? Lige nu bliver man kontingentfritaget fra et andet hold, hvis man ungdomstræner, 

men det kan være vi på sigt kommer til at åbne op for et honorar. 

http://furesoe-esport.dk/om/index.html
mailto:helen.rasouli@gmail.com
mailto:hobitten@gmail.com
http://furesoe-esport.dk/nu/index.html

