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

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

Tid: Søndag 12. december 2021 kl. 13:00-14:00,  
Fysisk deltagelse:  Stien Kultur og Aktivitetscenter, Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum 
Online deltagelse:    Medlemmer og forældre opfordres til at deltage online via furesoe-esport.dk/lobby.  
 

Dagsorden: 

1. Velkommen, valg af dirigent og referent 

2. Behandling af indkomne forslag 

a. Forslag til ændringer af vedtægterne 

b. Forslag om nedsat kontingent ved udførelse af ansvarlig rolle på et hold 

3. Evt. supplering til bestyrelsen  

4. Valg af Revisor og evt. revisor-suppleant 

5. Eventuelt 

 

Note, punkt 2.a.: 

Bestyrelsen foreslår, at foreningen giver sig selv mulighed for at ansætte timelønnede instruktører bl.a. til 

afvikling af events inspireret af Camps afholdt i skoleferier i 2020 og 2021, se furesoe-esport.dk/camps.  

Denne ekstraordinære generalforsamling afholdes for at ændre vedtægterne, så dette bliver muligt. Dette 

indebærer bl.a. at foreningen ændrer virksomhedstype fra ”Frivillig forening” til ”Almindelig forening”. 

Den fulde ordlyd af ændringsforslaget fremgår af nyt forslag til vedtægter. 

 

Note, punkt 2.b.: 

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for et medlem, når mindst én i medlemmets familie påtager sig en 

indsats, der tjener Foreningens formål ved at påtage sig en holdleder rolle, får nedsat kontingentet fra kr. 

1.500 til kr. 300 for en hel sæson. Hvis holdlederrollen er delt mellem flere personer, så deles kontingent-

nedsættelsen tilsvarende. 

 

Note, punkt 3.: 

Evt. supplering af bestyrelsen med flere medlemmer. 

Evt. valg af suppleanter til bestyrelsen. 

 

Forslag og kommentarer ang. generalforsamlingen kan sendes til generalforsamling@furesoe-esport.dk. 
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Referat:  

Mødet blev afholdt online. 

1. Dirigent og referent 
Søren Gravgaard er dirigent og Thomas Gravgaard er valgt som referent. 
 

1. Behandling af indkomne forslag 
a. Forslag til ændring af vedtægterne 

Mogens har gennemgået ændringerne til vedtægterne. Vedtægtsændringerne blev 
enstemmigt godkendt.  

b. Forslag om nedsat kontingent ved udførelse af ansvarlig rolle på et hold.  
Forslaget blev gennemgået. Der var et spørgsmål om at det kunne give anledning til at en  
holdleder kunne spekulere i at holde andre holdledere ude for at få den fulde nedsættelse.  
Bestyrelsen mente ikke at det ville blive et problem der ikke kunne løses.  
Der blev også spurgt om hvorfor nedsættelsen skulle deles blandt flere holdledere.  
Baggrunden er udelukkende for at sikre at økonomien for holdet ikke undermineres af flere  
holdledere. 
Forslaget blev vedtaget. 

 
3. Evt. supplering til bestyrelsen 

Benny Nordstrøm der var suppleant er tiltrådt bestyrelsen da Sven Bering er udtrådt af personlige  
årsager. 
Peter Frank og Dennis Sylvest har vist interesse for at blive valgt til bestyrelsen for at få flere nye  
kræfter ind. Begge er blevet valgt ind indtil næste generalforsamling i et lige år for at holde en  
balance mellem hvem der er på valg i lige og ulige år. 

 
4. Valg af revisor og evt. revisor-suppleant 

Da vores tidligere revisor, Benny Nordstrøm, nu er medlem af bestyrelsen skal vi have en ny  
revisor til klubben. Morten Erbo Bille stiller op som ekstern revisor og blev valgt. 
Der var ingen opstillede til rollen som revisor suppleant. 

 
5. Eventuelt 

Der blev ikke gennemgået noget under eventuelt. 
 

Tak for en god generalforsamling 
 

Bestyrelsegodkendelse af referatet: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: De vedtagne opdaterede vedtægter. 

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

