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

Annonceret via furesoe-esport.dk/nu/generalforsamling og facebook.com/furesoeEsport og email. 

Tid: Søndag 12. september 2021 kl. 15:00-17:00,  
Fysisk deltagelse:  Stien Kultur og Aktivitetscenter, Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum 
Online deltagelse:  furesoe-esport.dk/zoom  
Tilstede: Bestyrelsen (Mogens, Søren, Thomas, Sven, afbud: Oliver), Revisor (Benny) + 7 forældre fysisk 

Dagsorden: 

1. Velkommen - der serveres frugt og vand. 

2. Valg af dirigent og referent 

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

4. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse 

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Behandling af indkomne forslag 

8. Forslag til handlingsplan og budget 

9. Valg af kasserer (som vælges i ulige år, formanden vælges i lige år) 

10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

11. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

12. Valg af revisor og revisorsuppleant 

13. Eventuelt 

Referat:  

1 Velkommen - der serveres frugt og vand. 
Næstformand Søren bød velkommen. 

2 Valg af dirigent og referent 
Valg af dirigent (Thomas) og referent (Sven) 

3 Bestyrelsens beretning for det forløbne år (Mogens) 
Der er blevet vist hjemmeside, org chart, ref.: https://furesoe-esport.dk/om/#Bestyrelsen, billeder m.m. 
Der er nævnt Corona og online træning, kursus, Munin 
Se også bilag. 

4 Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) til godkendelse 
Mogens og Søren præsenterede.  
Regnskabet er godkendt 
Se årsrapport i præsentation 

5 Bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse 
Mogens og Søren præsenterede.  
 
Hvorfor har vi et overskud i budgettet 
Folkeoplysende foreninger må ikke skabe overskud 
Fejl i budgetforslag rettet 
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Spørgsmål til medlemsfastholdelse 
Der er ikke statistik 
Afhængigt af spil  
Fortnite har haft problemer i Corona med fastholdelse 
 
Bestyrelsen skal overveje hvordan der kan rekrutteres og fastholdes trænere, herunder aflønningen af 
trænerne så trænerne ikke behøver fritidsarbejde 
 
Generalforsamlingen afsætter budget til markedsføring på 10.000 kr. 
Se det præsenterede budget i bilag, præsentation. 

6 Fastsættelse af kontingent  
Præsenteret af Mogens og Thomas, ref.: https://furesoe-esport.dk/medlem/priser.  
Årligt kontingent: Skolestart til påske: Kr 1.500, Påske til sommerferie: kr. 500. 
Godkendelse: Bestyrelsen kan får samtidig mandat til at fastsætte søskenderabat på baggrund af budget. 
Se præsentation.  

7 Behandling af indkomne forslag 
Bortfalder på grund af ingen indkomne forslag 

8 Forslag til handlingsplan og budget 
Behandlet under tidligere punkter. 
Godkendt budget, se præsentation 

9 Valg af kasserer (som vælges i ulige år, formanden vælges i lige år) 
Thomas valgt som kasserer 

10 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
Oliver og Søren genvalgt til bestyrelsen 

11 Valg af to suppleanter til bestyrelsen 
Benny valgt som suppleant 

12 Valg af revisor og revisorsuppleant 
Benny genvalgt som revisor 

13 Eventuelt 
Frugtordning hvordan koordineres det 
Furesø eSport Munin præsentation 
Hvordan laver vi Markedsføring? 
  - Stand på Bytorvet 10 PC'ere, SOME budget, Åbent hus, LAN 
 
Generalforsamling slut 17:02 

Bilag 
Formandens beretning – præsentation 

Årsregnskab 2020/21, underskrevet  

http://www.furesoe-esport.dk/
http://furesoe-esport.dk/
https://furesoe-esport.dk/medlem/priser


Generalforsamling - Referat  

 

Furesø eSport   –   www.Furesoe-eSport.dk   –   Opdateret 30-10-2021 

Bilag - Præsentation 

 

 

Program

1. Velkommen 

2. Valg af dirigent og referent

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

4. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

6. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til handlingsplan og aktiviteter

7. Godkendelse af budget inkl. fastsættelse af kontingent

8. Valg af formand (i lige år) - og kasserer (i ulige år)

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen

11. Valg af revisor og revisorsuppleant

12. Eventuelt

 

 

3. Beretning
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3. Beretning

 

 

3. Beretning

 

 

3. Beretning
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3. Beretning
En del af noget kæmpestort!

Institution under Grundlov og Folkeoplysningslov – Frivillighed
Organisation: Bestyrelsen haft ca. 60 møder, Roller jf. diagram
Tak!

Kerne-aktiviteten: Ugentlig hold-træning
Fysisk, Corona-Online, Hybrid

Oplevelser og andre oplevelser
Camps, Events
Uddannelse og kurser
To møder med Advisory Board

Medlemmer
45 hold
340+ medlemmer siden 2019
100+ på Camps i 2020/21
Prøvetræning og gæster

Partnere
Furesø Kommune, FU 
DGI Nordsjælland og DGI Esport
Evotag, eAthlete, Kasper ”Dronborg”
Lokale idrætsforeninger (karate, taekwondo, boksning)
Forskere på KU og AAU

Økonomi
10 nye PC’ere

Nye initiativer!
Værløse, eP@rents, RawSkills Academy, Munin

 

 

4. Årsrapport
Resultatopgørelse og balance fra Dinero

 

 

4. Årsrapport

 

http://www.furesoe-esport.dk/
http://furesoe-esport.dk/


Generalforsamling - Referat  

 

Furesø eSport   –   www.Furesoe-eSport.dk   –   Opdateret 30-10-2021 

5. Budget 

2020/21
(fra GF 2020)

 

 

5. Budget 

2021/22

Bestyrelsens 

forslag

 

 

7. Fastsættelse af medlemskontingent

Medlemskontingent - aktive gamere:

• Hovedsæson (Aug-marts): kr. 1.500        (Relativ reduktion ved sen start)

• Forårssæson (Apr-juni): kr. 500 (Relativ reduktion ved sen start)

• Kontingent offentliggøres på foreningens hjemmeside

Træningstider for kontingentbetalende medlemmer:

• Et aktivt kontingent-betalende medlem tilbydes at træne ugentligt i én af foreningens afdelinger mindst én gang om ugen, typisk 2½ time 

med fysisk fremmøde, alternativt mindst 1½ time online-træning, i perioder, hvor bestyrelsen vurderer og offentligt begrunder, at dette er 

hensigtsmæssigt.

• Internt i en afdeling eller på tværs af afdelinger, kan fælles-træning aftales udover én gang om ugen. Hvis tilbuddet om fælles-træning ikke 

gælder alle aktive spillere i involverede afdelinger, skal der opkræves ekstra deltagergebyr, som fastsættes af bestyrelsen, og som 

maksimalt kan udgøre ét medlemskontingent, uanset mængden af ekstra træning, som det enkelte medlem tilbydes. Foreningen tilbyder 

kun fælles-træning for ét eller flere hele hold, og tilbyder ikke individuel træning.

• Særlige regler for medlemmer, der fungerer som instruktør i foreningen. 

Ifølge gældende vedtægter fastsættes kontingent af Generalforsamlingen.

 

http://www.furesoe-esport.dk/
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8. Budget 

2021/22

Godkendt af 

Generalfor-

samlingen

 

 

8+9+10. Bestyrelseskandidater

 

 

Valghandling, valg af

● Formand (2 år)

● Kasserer (ikke på valg)

● 2 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) 

● 2 bestyrelsesmedlemmer (for 1 år) 

● Evt. 2 suppleanter

● revisor og revisorsuppleant 

 

  

http://www.furesoe-esport.dk/
http://furesoe-esport.dk/


Generalforsamling - Referat  

 

Furesø eSport   –   www.Furesoe-eSport.dk   –   Opdateret 30-10-2021 

Bilag – Underskrevet årsrapport 
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