
Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 14. marts 2018 i 

Albertslund Gamerz
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af to stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Kassererens beretning og herunder godkendelse
6. Indkomne 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

ad. 1. Valg af dirigent

Vita vælges som dirigent

Ad. 2. Valg af referent

Bente vælges som referent

Ad. 3. Valg af to stemmetællere

Klaus og Annette vælges som stemmetællere

Ad. 4. Formandens beretning

Albertslund  Gamerz  i  daglig  tale  A’GamerZ blev  stiftet  1.  marts  2017  og blev  godkendt  som
folkeoplysende forening i maj.

Samme måned blev vi en del af Foreningshuset Roskilde Kro og holdt den første hyggegaming i
salen samme sted, som nu afholdes søndage i lige uger og i alt er det blevet til 15 gange.

Inden sommerferien deltog vi DIF’s møde om esport og blev efterfølgende medlem af DGI Midt-
og Vestsjælland.

Medlemsantallet var på 14 medlemmer hen over sommerferien, hvor vi tog afsted til GGfestival
Summer 2017 5 medlemmer og en forælder. 

I efteråret var vi til Gang i Byen i Albertslund Centrum, hvilket gav lidt ekstra medlemmer. 

Til  halloween  holdt  vi  Halloween  Gaming  med  21 deltagere,  hvor  medlemmer  kunne  invitere
gæster med. 



Det resulterede i at vi fik et hold med i det første officielle Danmarksmesterskab eSportligaen, som
nu har skiftet navn til youSee eSportligaen, hvor holdet efter fordelingsspillet kom i 1. division.  

I efterårsferien var vi seks medlemmer til HLParty #27 i Hillerød.

Året blev afsluttet med Nytårsgaming med 14 deltagere ud af 29 medlemmer.

En god start på de første 10 måneder med A’GamerZ.

Albertslund den 14. marts 2018

Formand Claus ’Oksegrav’ Agerskov

Ad. 5. Kassererens beretning og herunder godkendelse
Regnskabet fortæller os, at der det første år af A´GamerZ levetid er skabt et ganske lille overskud
på kr. 377,11. Der spørges til posten gebyrer. Der har i forbindelse med opstarten været udgifter på
gebyrer til bank og Mobil-pay og det har ligeledes været nødvendigt at indkøbe lidt teknisk udstyr
og internetforbindelse for at kunne spille på Kroen. Der er ingen øvrige spørgsmål til regnskabet,
som efterfølgende blev godkendt.

Regnskabet er vedhæftet referatet.

Ad. 6. Indkomne forslag og herunder afstemning
Der er ingen indkomne forslag  

Ad. 7. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
Vi enes om at alle fortsat skal have mulighed for at kunne game uden de store omkostninger. Vi
aftaler at holde medlemskontingentet på kr. 200,- pr. år og ikke opkræve noget indmeldelsesgebyr.

Kontingentet  bliver  dog  forhøjet  til  300,-,  hvis  der  bliver  anskaffet  spillertrøjer  med  eget
gamernavn til medlemmerne. Medlemmer som allerede har betalt kontingent kan købe egen trøje
for forskellen mellem det forhøjede kontingent og allerede indbetalt kontingent. 

De medlemmer, som ønsker andre aktiviteter end blot løbende hyggegaming betaler så særskilt for
dette. Eksempelvis arbejdes med en ide om at kunne tilbyde esportsudøverne en træner én gang
ugentligt, denne løsning vil koste medlemmer der ønsker trænerhjælp yderligere 150 kr. pr. måned.

Ad. 8. Fremlæggelse og godkendelse af budget
Formanden  fremlægger  et  meget  udførligt  budget  og  tager  højde  for  to  forskellige  scenarier,
nemlig et  budget  med og uden klubtrøjer.  Vi  gennemgår budgettet og justerer enkelte poster,
hvorefter budgettet godkendes.

Formanden fortæller ligeledes, at kommunen har valgt at støtte AlbertsLAN arrangementet 100%,
men uden mulighed for at tjene på salg af deltagerbilletter. Dog vil der være mulighed for at sælge
billetter til gæster, hvorved foreningen kan skaffe sig en ekstra indtægt.

Ved  fremtidige  AlbertsLAN  vil  der  være  mulighed  for  langt  større  overskud,  da  vi  selv  kan
bestemme prisen på samtlige billettyper og have plads til flere deltagere, mens omkostningerne
samtidigt holdes nede. Midler til domænet albertslan.dk blev tilført budgettet.

De to budgetter viste overskud på henholdsvis 16.650,- uden trøjer og 32.650,- med trøjer.



Budgettet er vedhæftet referatet

Ad. 9. Valg til bestyrelsen og suppleanter
Der er  ikke givet tilsagn fra nogle medlemmer om at  de ønsker at  indtræde i  bestyrelsen.  Så
kasserer Bente Brolev, Vita Agerskov og Bjarne Poulsen fortsætter uden modkandidater. 

Klaus Witting ønsker at opstille som suppleant. Klaus vælges som suppleant. 

Ad. 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
Der  er  ingen  modkandidater,  så  Jørgen  Lind  fortsætter  som  revisor  og  Katja  Lindgreen  som
revisorsuppleant. 

Ad. 11. Eventuelt
Vi taler om muligheden for at få en økonomi-studerende til at varetage posten som kasserer.

Vi  ønsker  også,  at  markedsføre  os  på  forskellige  skoler,  hvor  der  kunne  være  et  potentielt
medlemsgrundlag. Der vil i første omgang blive ophængt flyers vedr. foreningen og AlbertsLAN på
Albertslund gymnasium. Her er der dels mange unge mennesker, dels økonomi-studerende.

Bente Brolev
Referent



Årsregnskab for Albertslund Gamerz
Fra 1. januar 2017 til 31. december 2017

Regnskab 2017
Konto Indtægter Udgifter
Medlemskontingent 2.900,00
Licenssalg 750,00
Arrangementer 1.210,00
Salg af eksterne billetter 2.750,00
Køb af licenser 750,00
Køb af eksterne billetter 2.778,44
Mad og drikke til arrangementer 1.057,27
Rejseudgifter 198,00
Teknisk udstyr 1.019,45
Internet og webhotel 783,19
Bankgebyrer 617,29
Mobilepay-gebyr 29,25
Total 7.610,00 7.232,89
Resultat 377,11

Balance pr. 31. december 2017
Konto Aktiver Passiver
Debitorer, ubetalte fakturaer -50,00  Note 1
Bank 541,21
Under transport 197,75  Note 2
Mobilepay 100,00
Kasse 130,00
Mellemregning Claus Agerskov 120,58
Mellemregning Annette Agerskov 421,27  Note 3
Årets resultat 377,11  Note 3
Balance 918,96 918,96

Noter
1 Fakturaen er først udstedt i 2018, hvor beløbet blev betalt i 2017
2 Det er beløb, som er flyttet fra MobilePay-kontoen og som endnu ikke er indsat på bankkontoen.
3 Mellemregningerne er udlignet i starten af 2018, da det blandt andet var køb til Nytårsgaming.



Budget 2018 for Albertslund Gamerz 

Regnskab Uden spilletrøjer Med spilletrøjer
Konto Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter
Medlemskontingent 12.000,00 18.000,00
Licenssalg 1.900,00 1.900,00
Træner 11.250,00 11.250,00
Arrangementer 10.000,00 10.000,00
AlbertsLAN indtægter 1.000,00 1.000,00
Salg af eksterne billetter 5.000,00 5.000,00
Salg af drikkelse og slik 0,00 0,00
Sponsorater 0,00 25.000,00
Køb af licenser 1.900,00 1.900,00
Køb af eksterne billetter 5.000,00 5.000,00
Mad og drikke til arrangementer 5.000,00 5.000,00
Køb af drikkelse og slik 0,00 0,00
Træner 4.300,00 4.300,00
Trøjer 0,00 15.000,00
AlbertsLAN udgifter 200,00 200,00
Rejseudgifter 500,00 500,00
Medlemskaber DGI, eSport DK 1.200,00 1.200,00
Teknisk udstyr 2.400,00 2.400,00
Internet og webhotel 3.600,00 3.600,00
Bankgebyrer 100,00 100,00
Mobilepay-gebyr 300,00 300,00
Total 41.150,00 24.500,00 72.150,00 39.500,00
Resultat 16.650,00 32.650,00


