
Stiftende generalforsamling
for 

Albertslund GamerZ 
afholdt 1. marts 2017

Referat

Tilstede: Vita Agerskov, Annette Agerskov og Claus Agerskov

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Baggrund
3. Valg af bestyrelse
4. Ekstraordinær generalforsamling inden sommerferien
5. Medlemskab, indmeldelsesgebyr og kontingent
6. Mål
7. Opgaver

1. Valg af dirigent og referent
Der var enighed om Claus Agerskov som både dirigent og referent.

2. Baggrund
Igennem flere år har Claus deltaget i lanparties og andre gamerarrangementer, hvor der både er en 
god konkurrenceånd, accept af alle deltagere og meget hyggelig stemning. Samtidig er disse gamere
ofte overladt til at spille alene uden fysisk kontakt med andre i hverdagen og det tilhørende 
fællesskab. Et sådant fællesskab ønskes skabt især for børn og unge, som der ofte ses skævt til i 
skolen og af forældre, der måske bekymrer sig unødigt grundet manglende kendskab til fordelene 
ved computerspil. Kommunens fritidsklubber og ungdomsskole giver i et vis omfang disse 
muligheder, men har også en del afgrænsninger aldersmæssigt og tidsmæssigt. 
I efteråret blev Claus og Annette kontaktet af Foreningen Roskilde Kro, som godt kunne ønske sig 
at udvide antallet af foreninger på kroen med endnu en forening med fokus på børn og unge.
Claus og Annette har begge være holdledere i AIF og kendskab med at etablere foreninger og 
deltage i bestyrelsesarbejde. 
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3. Valg af bestyrelse
Da der kun er tre fremmødte til den stiftende generalforsamling indgår alle tre i den første 
bestyrelsen, som er beslutningsdygtig men ikke fuldtallig. 
Bestyrelsen vil arbejde på at blive suppleret op i marts og april 2017. Dette arbejde sættes dog i 
bero ved indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest i juni 2017, hvor der 
blandt andet er valg til foreningens resterende poster.
Der blev opnået enighed om følgende bestyrelse:

Formand Claus Agerskov
Kasserer Annette Agerskov
Bestyrelsesmedlem Vita Agerskov

Indkaldelse af den ekstraordinær generalforsamling med afholdelse senest i juni skal sikre, at alle 
poster i foreningen bliver besat herunder også bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant.

4. Ekstraordinær generalforsamling inden sommerferie
Bestyrelsen vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelses senest i juni 2017, så 
foreningens er klar til efterårets arbejde med alle poster besat og et tilpasset budget. Følgende 
punkter skal være på dagsordenen:

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

5. Medlemskab, indmeldelsesgebyr og kontingent
Medlemskab gælder for et helt kalender år ad gangen. Der er intet indmeldelsesgebyr i 2017, men 
betalingsdatoen for indeværende kontingentperiode er 14 dage efter indmeldelse. Medlemskab for 
det første år 2017 bliver opdelt i to kontingentperioder på fem måneder. Den første periode er fra 
marts til og med juli.. Den anden periode er fra august og resten af året. Kontingentsatsen for den 
første periode fastsætte til kr. 100,00. Kontingentsatsen og betalingsdatoen for den anden periode 
fastsættes på generalforsamlingen afholdt senest i juni 2017. 

Side 2 af 4



6. Mål

Antal medlemmer

Mindst 25 medlemmer inden sommerferien og 40 medlemmer inden årets udgang.

Deltagelse i turneringer

Ultimo 2017 skal foreningen have to deltagende hold inden for de mest udbredte konkurrencespil 
som Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), League of Legends (LoL), Overwatch, Dota 2 eller
lignende.

Deltagelse i lanparties

Deltage som en gruppe med eller uden turneringshold til mindst to lanparties afholdt af andre 
foreninger.

100Mbit internetforbindelse

Der skal som minimum en 100Mbit internetforbindelse for at kunne trække op til 50 samtidige 
spillere. Gerne en 1Gbit fiberforbindelse. Hvis den skal etableres til Roskilde Kro, så er det også en 
investering i kroens fremtidig, da den således vil være væsentlig mere attraktiv for alle foreninger.

Elektronisk infrastruktur

Det er vigtigt at foreningen er tilgængelig og kan kontaktes på de mest udbredte medier inden for 
esportsmiljøet som hjemmeside og sociale medier samt esportspecifikke medier.
I etableringsfasen er det vigtigt at kunne kontaktes pr. e-mail, telefon, på Facebook og egen 
hjemmeside. Til hjemmesiden og e-mailadressen er det vigtigt med eget domæne, da det giver god 
genkendelighed og viser seriøsitet. I den første måned kan den godt have et interimistisk udseende 
med blot de mest nødvendige oplysninger, men herefter skal den have et tidsvarende design som 
afspejler foreningens ambitioner.

Pr og markedsføring

De vigtigste kanaler inden for pr er de lokale aviser samt i mindre grad deltagelse i relevante fora og
Facebook-sider. Desuden vil der være dialog med kommunens fritidsklubber, ungdomsklub og 
biblioteket omkring samarbejde.
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7. Opgaver
a) Etablering af foreningens hjemmeside herunder domæne og emailadresse.
b) Anmeldelse af foreningen til Albertslund Kommune med ønske om at blive en 

folkeoplysende forening.
c) Anmeldelse af foreningen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for at få et CVR-nummer.
d) Etablering af bankkonto i Sydbank.
e) Indmeldelse i DGI og eSport Danmark.
f) Oprettelse af internetdomæne, hjemmeside og Facebook-side.
g) Annoncering af foreningens etablering.
h) Afholdelse af informationsaften.
i) Løbende dialog med Foreningen Roskilde Kro

Dirigenten takker for god ro og orden.

Albertlund, den 1. marts 2017

Claus Agerskov
Formand

Annette Agerskov
Kasserer

Vita Agerskov
Bestyrelsemedlem
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