
A’GamerZ Indkaldelse ordinær generalforsamling 2019

Hvad: Albertslund Gamerz’ ordinære generalforsamling 2019
Hvor: Mødelokalet på 1. sal på Roskilde Kro på Egelundsvej 7C i Albertslund
Hvornår: Onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.00

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af to stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Kassererens beretning herunder godkendelse
6. Indkommende forslag herunder afstemning
7. Fremlæggelse og godkendelse af budget
8. Diskussion om foreningens fremtid
9. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
10. Valg til bestyrelsen og suppleanter
11. Valg af revisor og revisorsuppleant
12. Eventuelt

Ny inkaldelse grundet ændret rækkefølge af punkerne samt tilføjelse af punkt
Der er ikke kommet forslag, så derfor skyldes denne nye indkaldelse, at der er flere punkter på og 
rækkefølgen er ændret i forhold til den første indkaldelse. Desuden er der også ændringer i forhold 
til kandidater vedrørende valg til bestyrelsen.

Ad 6. Indkommende forslag herunder afstemning
Ingen indkommende forslag.

Ad 7. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
Siden første indkaldelse har vi modtaget medlemstilskud fra kommunen på 21.000,-, hvilket er ca. 
600,- pr. medlem under 25 år. Dog skal vi tilbagebetale al tilskud, som er over vores opkrævede 
medlemskontingent for samme aldersgruppe.

Hvis vi fastholder samme antal medlemmer og kontingent vil vi få 7.000,- i indtægter og dermed 
skulle betale 14.000,- tilbage. Hvis der skal være 21.000,- i medlemsindtægter, så er yderpunkterne 
tredobling af medlemskontingentet fra 200,- til 600,- om året eller tredobling af antal medlemmer 
fra 35 til 105 medlemmer. 

Umiddelbart har vi ikke goder, faciliteter og/eller trænere nok til at refærdiggøre et væsentligt 
højere kontingent. 

Indmeldelsesgebyr foreslås bibehold på 0,-. Kontingentprisen foreslås bibeholdt på 200,- årligt.

Ved eventuel modtagelse af trøjer øges kontingentet med 50%. 

Ved indmeldelse betales 200,- for et helt års kontingent, hvor man samtidig angiver, om man ønsker
hel- eller halvårligt, kvartalvis eller månedligt kontingent. 
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Forslag til indførsel af kortere kontingentperioder, som kan vælges efter det første år:
• To halvårlige kontingenter á kr. 120,- i alt 240,- pr. år
• Fire kvartalsvise á 64,- i alt 256,- pr. år
• Tolv månedlige á 24,- pr. måned i alt 288,- pr. år. 

Kontingentperioden foreslås flyttet, så det er fra
august til juli og dermed følger sæsonen for langt de
fleste længerevarende turneringer som youSee
eSportligaen. Dette vil også sikre en større årlig
indtægt i starten af sæsonen. Desuden giver det også
mere mening, at man ved generalforsamlingen i
marts fastsætter prisen, som skal opkræves fra næste
sæsonstart i august, i stedet for at skulle vente med
kontingentopkrævningen til langt ind i perioden.

Årsagen til ændring til frit valg af periodelængde er både at få et mere løbende flow i økonomien i 
foreningen, da nye medlemmer fremadrettet vil komme til at betale ud fra, hvornår de er blevet 
tilmeldt og ikke fast i april hvert år samt at gøre det lettere for medlemmerne at have en månedlig 
eller kvartalvis mindre udgift end en stor hel- eller halvårlig udgift. 

Ad 9. Valg til bestyrelsen og suppleanter
På valg ifølge vedtægterne: 

Formanden: Claus Agerskov er på valg og genopstiller.
Et menigt bestyrelsesmedlem: Annette Agerskov, som ikke genopstiller.
Første suppleant: Klaus Witting
Anden suppleant: Vakant

Desuden ønsker de to menige bestyrelsesmedlemmer Vita Agerskov og Bjarne Lykke Poulsen at 
stille deres mandat til rådighed såfremt andre ønsker at indtræde i bestyrelsen. 

Ann Thrane ønsker at stille op som menigt bestyrelsesmedlem. Kandidatur er oplyst før den 12. 
marts 2019.

Kandidater skal være indmeldt i foreningen senest den 27. februar 2019. Hvis de er forældre eller 
værge til et medlem dog senest inden generalforsamlingens start.
Kandidater som ikke kan være tilstede på selve generalforsamlingen skal oplyse om deres 
kandidatur senest 15 dage før, som er den 12. marts 2019. Sendes til formand@agamerz.dk.

Ad 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg ifølge vedtægterne: 

Revisor: Jørgen Lind som genopstiller
Revisorsuppleant: Katja Lindgreen

Udover Jørgen Lind skal andre kandidater blot være tilstede ved generalforsamlingen. 

Vel mødt til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Claus Agerskov, formand
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