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1. Velkommen, jf. indkaldelse og dagsorden 

Mødet blev afholdt både fysisk på Furesø Ungdomsskole og digitalt via Zoom (optagelse).  

2. Valg af referent og dirigent 

Thomas Gravgaard fik tjansen som både dirigent og referent 

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Mogens fortalte om det forgangne år. 

Vores samarbejdspartnere blev præsenteret. Blandt andet skal fremhæves Furesø Ungdomsskole. 

Uden samarbejdet med dem havde vi ikke været en klub. (https://furesoe-esport.dk/om/partnere) 

Vi har desuden været med til at opstarte et samarbejde med DGI Nordsjælland og flere andre 

eSportsklubber i Nordsjælland hvor vi hjælper hinanden til at bliver bedre og lærer af hinanden. 

Vores gode trænerteam er virkeligt kommet på plads og vi har fået en struktur med head-coaches, 

hjælpetrænere og holdledere til alle vores tre aktive spil (CS:GO, LOL og Fortnite). (https://furesoe-

esport.dk/om/#Afdelinger) 

Nye initiativer der skal igangsættes i år: Falcon Chicks – for piger, Co-eds – for de mindre, eParents 

– for forældre. (https://furesoe-esport.dk/om/#Coed) 

Under COVID-19 nedlukningen var vi gode til at lave online træning i stedet for fysisk, hvilket vi fik 

meget ros fra bl.a. DGI Nordsjælland for. Vi har afholdt kurser i samarbejde med DGI hvor vi fortalte 

hvordan vi skiftede til at være online. Det er vigtigt i den forbindelse at nævne at vi ser os primært 

som en fysisk forankret klub, men at vi også er opmærksom på at online-træning er noget vi kan 

gøre og nu har erfaring med. 

Ud over samarbejdet med Furesø Ungdomsskole er vi i dialog med andre for at undersøge 

muligheden for at have træningsmuligheder i andre dele af kommunen, f.eks. Værløse. 

Der er lavet et udkast til vores Vision og Misison. Vi vil stadig gerne have feedback på den så vi kan 

færdiggøre den. https://furesoe-esport.dk/om/mission 

Der er blevet udarbejdet faste træneraftaler med vores trænere, som fortæller om den 

kompensationsordning vi har for dem. (https://furesoe-esport.dk/medlem/frivilligaftale) 

Vi synes det er vigtigt at udvikle vores trænere og frivillige, så flere har været gennem kurser i løbet 

af året. Det fortsætter vi med i år. 

I løbet af sommerferien afholdt vi Summer camps i samarbejde med kommunen. Over to uger 

havde vi 88 børn gennem vores Camps. Det fortsætter vi med i år hvor der blandt andet er planlagt 

camps i efterårsferien. Tilmeldingen er åben. https://furesoe-esport.dk/camps/ 

I samarbejde med Anne Mette Thorhauge, lektor på Københavns Universitet, afholdt vi et webinar 

om konflikter i hjemmet i forbindelse med computerspil. Det var en stor succes, og vi afholder det 

endnu en gang d. 6/10-2020. Tilmelding her: https://furesoe-esport.dk/nu/webinar-amt/ 

Til slut fik vi en kommentar fra Mikkel fra DGI Nordsjælland der roste os for vores aktivitet i løbet af 

året og mente at vi var en af de bedst drevne klubber i Nordsjælland. Han gav os en udfordring for 
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det kommende år om at udvide vores aktiviteter og få vores egen computere og base så vi kunne 

fortsætte arbejdet. Tak Mikkel. 

4. Forslag til vedtægtsændringer 

Der blev forelagt tre ændringer til de nuværende vedtægter: 

§7 var faldet ud af vedtægterne, da indholdet af den var dækket andre steder. For en god ordens 

skyld indfører vi den igen med følgende ordlyd: 

 § 7 Restance  

Ang. restance i forbindelse med kontingentbetaling, se § 3 Medlemskab og § 9 

Generalforsamling.  

 

§9 skal have indført et afsnit om at generalforsamlingen kan afholdes delvist online og hvordan det 

håndteres i forhold til stemmer: 

Som udgangspunkt er generalforsamlingen et fysisk møde, men kan foregå virtuelt, 

eller i en kombination med mulighed for enten fysisk fremmøde eller virtuel/online 

deltagelse, når sundhedsmæssige eller andre særlige omstændigheder tilsiger det. 

Afstemninger kan være digitale. 

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, fysisk eller virtuelt. Der kan ikke 

stemmes ved fuldmagt. 

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes 

antal.  

 

§14 fik en mindre tilføjelse pga. en formateringsfejl i den oprindelige vedtægt… 

§ 14 Regnskab  

Regnskabsåret er 1. juli til 30. juni. Regnskab skal forelægges den ordinære 

generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning 

og underskrift. Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkal-

delsen til, og forelægges på, den ordinære generalforsamling.  

 

Vedtægtsændringerne blev godkendt af generalforsamlingen. [Red.: Og efterfølgende lagt ud på 

https://furesoe-esport.dk/faq/vedtaegter.] 

Der blev forespurgt om hvordan vi håndterede sikkerhed i forbindelse med afstemning når dele af 

generalforsamlingen blev afholdt online. Det er ikke noget vi har en fast politik på, men bestyrelsen 

vil tænke over det og have et svar senest næste generalforsamling. 
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5. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse 

Årsrapporten for 2019 blev forelagt og endte med et overskud på 27000. 

Buget vs. Regnskab: 

Furesø eSport 2019/20 Budget Regnskab

Udgifter 58.100 89.581

Lokaler og gaming-udstyr: 22.500 25.297

 Farum, Furesø Ungdomsskole 12.500 4.800

 Instruktør-udstyr, inkl. PC 10.000 20.497

Udvikling og uddannelse af frivillige: 26.500 16.025

 Grunduddannelse, trænere 11.500 15.450

 Kompetence-udvikling, trænere, individuelle tilbud 10.000 0

 Kompetence-udvikling: Frivillige inkl. bestyrelse 5.000 575

Transport: 1.500 0

 Transport til stævner og events 1.000 0

 Kørselsgodtgørelse, frivillige 500 0

Events og møder, inkl. fortæring: 6.600 2.517

 Mad og drikke, ugentlig træning 4.800 0

 Turneringstilmeldinger 0 1.302

 Bestyrelsesmøder 1.000 0

 Trænermøder 800 1.215

Admin og andre udgifter: 1.000 45.741

 Uniformer og beklædning 0 9.334

 Kompensation af trænere 0 35.625

Administrative udgifter 0 307

 Projekt: Familiedag 1.000 475

Indtægter 85.100 117.330

Fuersø Kommune 19.500 18.160

 Medlems-tilskud 19.500 7.435

 Lederuddannelsestilskud 2019 0 10.725

Medlems-kontingenter 58.500 76.793

 Fortnite hold, ugentlig træning 36.000 47.250

 CS:GO hold, ugentlig træning 15.000 19.500

 Refusion og tilbagebetaling af kontingenter 0 -1.457

 LoL hold, ugentlig træning 7.500 11.500

Andre indtægter 7.100 22.376

 DGI fonde og midler 300 10.000

 Indtægter, stævner, LAN-parties, events, fødselsdags-events2.000 12.376

 Sponsorat af sund frugt/mad under træning, inkl. forældre-sponsorater4.800 0

Resultat 27.000 27.749  
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Resultatopgørelse (udtrukket fra regnskabssystem): 
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6. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år 

Bestyrelsen forelagde budgetforslag for det kommende år med et forventet resultat med et 

overskud på kr. 51.805: 

Furesø eSport 2020/21
Hele 

året

Udgifter 177.995

Lokaler og gaming-udstyr: 49.495

 Farum, Furesø Ungdomsskole 36.000

 Instruktør-udstyr, inkl. PC 13.495

Udvikling og uddannelse af frivillige: 34.000

 Grunduddannelse, trænere 12.500

 Kompetence-udvikling, trænere, individuelle tilbud 15.500

 Kompetence-udvikling: Frivillige inkl. bestyrelse 6.000

Transport: 2.500

 Transport af trænere til stævner og events 1.000

 Kørselsgodtgørelse, frivillige 500

 Forsikring 1.000

Events og møder, inkl. fortæring: 4.300

 Turneringstilmeldinger 1.700

 Bestyrelsesmøder 1.000

 Trænermøder 1.600

Admin og andre udgifter: 87.700

 Uniformer og beklædning 5.500

 Kompensation af trænere 79.200

 Projekt: Furesø stævne (LAN-Party) 3.000

Indtægter 229.800

Fuersø Kommune 25.000

 Medlems-tilskud 14.000

 Lederuddannelsestilskud 2020 11.000

Medlems-kontingenter 168.800

 Fortnite hold, ugentlig træning 64.800

 CS:GO hold, ugentlig træning 36.000

 LoL hold, ugentlig træning 36.000

Andre hold, ugentlig træning 27.000

 Online kontingenter 5.000

Andre indtægter 36.000

 DGI fonde og midler 20.000

 Indtægter, stævner, LAN-parties, events, fødselsdags-events16.000

Resultat 51.805  

I forbindelse med budgettet blev det fremlagt at vi næste år arbejder med medlemskab i to 

perioder. Den primære periode er fra August 2020 - April 2021. Derefter er der en kortere periode 

fra april 2021 – juni 2021 der skal fungere som boot camp for at sætte holdene til sæsonen efter. 

Der blev forespurgt om det var bestyrelsens holdning at foreningen skulle være formuende og om 

vi sparede op til noget siden vi budgetterede med så stort et overskud. Svaret var at det ikke er 

meningen og at vi vil geninvestere pengene – derfor har vi bedt vores aktive medlemmer (børnene) 

komme med forslag til hvad pengene skal bruse til. Se pkt. 7. 

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

Sideløbende med den første del af generalforsamlingen samledes de fremmødte børn og arbejdede 

med et udkast til hvad foreningen burde bruge penge på i løbet af det kommende år. Det 

resulterede i følgende forslag der blev sat til afstemning for at blive indlemmet i budgettet. 

a. Der er tre computere i lokalet der ikke fungerer særligt godt. Det er Furesø Ungdomsskoles 

udstyr, men det kunne måske være en ide at have nogle computere evt. til backup så vi 

ikke oplever at udstyret er dårligt når der trænes. 

http://furesoe-esport.dk/
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I samme forbindelse blev der henstillet til at det ikke kunne være rimeligt at vores 

medlemmer oplevede at en træning var dårlig fordi man fik en computer der nærmest ikke 

kunne spilles på. 

 

I alt blev der anmodet om 21000,- fra budgettet til indkøb af computerudstyr. Forslaget 

blev godkendt. 

 

b. Der var et ønske om at få nogle bedre skærme, 144Hz, til at forbedre spil-oplevelsen. Der 

blev sået tvivl om de nuværende maskiner overhovedet ville kunne få gavn af skærmene da 

de muligvis ikke ville kunne udnytte skærmene optimalt. 

 

I alt blev der anmodet om 18000,- til nye skærme til klubben. Forslaget blev ikke godkendt. 

 

c. De musemåtter der er i lokalet, er for små. Så der ønskes nogle større måtter. Der blev 

snakket om at det kunne være en anledning til at få musemåtter med logo på så vi havde 

noget mere merchandise. 

 

I alt blev der anmodet om 2400,- til nye musemåtter. Forslaget blev godkendt. 

 

d. Det var et ønske at vi kunne invitere professionelle spillere til at kommer og besøge os og 

snakke med børnene om hvordan der er at være pro og hvordan man bliver det. Der skulle 

være budget til at alle tre hovedspil kunne have deres eget besøg. 

 

I alt blev der anmodet om 6000,- til dette. Forslaget blev godkendt. 

 

e. Fortnite holdene havde et ønske om at kunne deltage i turneringer. Det blev fremført at 

det faktisk var gratis at deltage i de officielle turneringer og at det derfor bare skulle sættes 

i system at medlemmerne deltager. Derfor blev der ikke afsat et beløb i budgettet. 

 

f. I forbindelse med de LAN arrangementer vi planlægger var det et ønske at der skulle 

afholdes konkurrencer med præmier. Bestyrelsen fremhævede at det var et godt sted at se 

på om man kunne aktivere forskellige sponsorer. 

 

I alt blev der anmodet om 1500,- til præmier i forbindelse med LAN party. Forslaget blev 

godkendt. 

 

8. Godkendelse af budget inkl. fastsættelse af kontingent 

 

Bestyrelsen fremlagde de nye kontingentsatser som tog højde for de nye perioder der bliver 

indført. Kontingentsatserne blev godkendt: Hovedsæson: kr. 1.500, forårssæson: kr. 500. 

(https://furesoe-esport.dk/medlem/priser/) 

 

Via de opstillede forslag godkendte generalforsamlingen i alt at bruge 30.900,- ekstra i forhold til 

det forelagte budget under generalforsamlingens punkt 6, så det endelig budget endte med et 

overskud på 20.905,-. Det nye budget blev godkendt. 

 

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


Referat af Generalforsamling i Furesø eSport, 22/9-2020 (Version: UDKAST) 
 

9. Valg af formand (lige år) – og kasserer (ulige år) 

Mogens var på valg til formanden. Der var ingen andre der stillede op til posten så Mogens blev 

genvalgt. 

10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 

Bestyrelsen havde lagt op til en større udskiftning i bestyrelsen, da den første bestyrelse primært 

havde hjulpet med at få startet foreningen op, men der nu blev søgt kræfter der kunne være mere 

aktive i foreningens drift.  

 

Opstillet som kandidater til den nye bestyrelse var: Thomas Gravgaard, Sven Bering, Oliver 

Henriksen og Anton Skov Gudmundsen-Holmgreen. Ingen andre stillede op til bestyrelsen og den 

nye bestyrelse blev godkendt af generalforsamlingen. [Red.: Det var på generalforsamlingen ikke 

klart hvem der blev valgt for 1 år og hvem for 2 år. Under konstitueringen 29.9 besluttede 

bestyrelsen enstemmigt, at Sven Bering og Thomas Gravgaard er valgt for 2 år, mens Anton Skov og 

Oliver Henriksen er valgt for 1 år.]  

  

11. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

 

Der er plads til op til to suppleanter i bestyrelsen. Desværre var der ingen der stillede op, så der er 

for nuværende ingen suppleanter i bestyrelsen. 

 

12. Valg af revisor og revisorsuppleant 

 

Foreningen har brug for en uvildig revisor til at se regnskabet igennem når året er omme. Det 

behøver ikke være en godkendt revisor. Benny Nordstrøm, far til Viggo stillede op som revisor og 

blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

Der var ingen opstillede som revisorsuppleant. 

 

13. Eventuelt 

Anton der står for det nye initiativ eParents fremlagde sine tanker om hvad formålet er. Planen er 

at det skal afholdes den første tirsdag i hver måned 19-21:30. Han håber at være klar d. 6/10, så 

interesserede skal holde øje med det. (https://furesoe-esport.dk/om/#eParents) [Red.: Planerne er 

efterfølgende justeret, sådan at ePArents tilbuddet starter mandag 26. okt. Kl. 18:30-20:00.] 

Der blev forespurgt om at gøre det muligt at gøre det lettere for nuværende medlemmer at 

fortsætte deres medlemskab til næste år. Det havde været besværligt i år. Formanden sagde at 

som udgangspunkt som folkeoplysende forening bliver tavlen vasket ren hvert år. Men det er noget 

bestyrelsen vil tænke over til næste år, også i forbindelse med de nye forårshold. 
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