
Referat af generalforsamling i Albertslund Gamerz onsdag den 27. marts 2019
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Ad. 1. Valg af dirigent

Bjarne vælges som dirigent

Ad. 2. Valg af referent

Bente vælges som referent

Ad. 3. Valg af to stemmetællere

Vi venter med at vælge to stemmetællere til det eventuelt bliver nødvendigt

Ad. 4. Formandens beretning

A’GamerZ      Formandens årsberetning 2018 

Året 2018 startede med fortsættelse af hyggegaming i lige uger og deltagelse i eSportligaen med holdet 
A’GZ Five. I slutningen af vinterferien deltog fire børn og to forældre til GGfestival i Roskilde. I DGI Midt- 
og Vestsjælland (DGI MoV) deltog jeg i planlægningen af Danmarks største udendørs 
esportsarrangement i Holbæk til juni, men måtte senere trække mig grundet sygdom. I påske var der tur
til HLParty med seks børn og en forælder samt et indslag i TV2 Lorry med vores formand, som var om 
hans alder som gamer – og ikke som håbet om foreningen og børnene. 

To uger senere afholdt vi AlbertsLAN, som var en del af Esporttour, der bliver tilbudt til sportshaller 
landet over. Præmierne blev sponsoreret af Kvickly, Steelseries og A’GamerZ, som vi takker mange 
gange. Arrangementet fik 82 deltagere, hvor vi deltog med 25 og alle de frivillige hjælpere. Tak for det. 
Umiddelbart var jeg skuffet over, at der ikke deltog flere - og hvor Bakkens Hjerte og Albertslund 
Ungecenter havde 25 pladser hver, men kun ungecentret deltog med 8 deltagere. Men når jeg har 
snakket med andre med erfaring omkring lanparties, så synes de, at det er et meget godt resultat for et 
førstegangs-lanparty. Så endnu en gang tak. 

I maj startede vi op med esport på Roskilde Kro, da vi havde fået en fast CS:GO-træner blandt andet for 
A’GZ Five, der i den første sæson i youSee eSportligaen endte A’GZ med en samlet 14. plads ud af 36 



hold. I efteråret blev deltagelsen i ligaen udviddet med A’GZ Eagles i Fortnite, som lige nu kæmper med 
Als E-Sport Tigers om 8. pladsen og deltagelse i DGI-landsmesterskabet i Vejle i slutningen af april. A’GZ 
Five har i denne sæson fast ligget i bunden af 3. division ud af seks divisioner. Den første spiller er dog 
videre i esportkarrieren, da han som 12-årig er kommet på prøve i Danmarks største esportforening 
Sørby Esport. 

Efter sommerferien startede vi op med træning igen på Roskilde Kro, nu også med Fortnite. I oktober 
flyttede træningen til Bakkens Hjerte, hvor vi havde fået lov til at benytte lokaler og maskiner i 
weekenderne. Det sluttede også med kampe på Albertslund Stadion, da der var kommet ændringer i 
netværket, så det ikke længere er muligt at afvikle kampe der. 

Glostrup Idrætsanlæg var også en del af Esporttour med et lanparty i november, hvor vi også var med i 
planlægningsfasen. Arrangementet blev dog aflyst en uges tid før afholdelse, da jeg opdagede, at det 
ikke var muligt at tilmelde sig. De regner med at gøre et nyt forsøg igen i år. 

I efterårsferien var vi ti deltagere i HLParty i Hillerød med to-tre voksne og otte børn. Dog fik vi kun 
afholdt en enkelt lanaften og en gang hyggegaming i efteråret inden det blev 2019. 

I foråret fik vi en søsterforening i kommunen: Social Gamer Union. Den består og henvender sig til unge i
alderen 15-25 år. Jeg har siden de blev en folkeoplysende forening samarbejdet med deres formand 
omkring diverse foreningsaktiviteter i kommunen herunder deltagelse i møde om udvidelse af 
Albertslund Stadion og invitation til Idræts- og Ungdomslederfesten også på stadion. 

Det viste sig, at de stod i samme situation som os – behovet for flere aktive bestyrelsesmedlemmer og 
frivillige. Så tidligere i dag er vi blevet enig om at arbejde på at forene de to foreninger i A’GamerZ. 

Albertslund den 27. marts 2019 

Formand Claus ’Oksegrav’ Agerskov

Ad. 5. Kassererens beretning herunder godkendelse

Formanden gennemgår regnskabet i detaljer og forklarer for eksempel, at der i regnskabet under 
sponsorater er beløb der er tilgået foreningen udefra og andre er ydet af foreningen i forbindelse med 
et arrangement.

Der er ligeledes tilføjet noter, der forklarer nogle mellemregninger i regnskabet.

Der er et overskud på kr. 3360,- i foreningen.

Regnskabet godkendes herefter.

Regnskabet vedhæftes referatet

Ad. 6. Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag

Ad. 7. Fremlæggelse og godkendelse af budget

Formanden gennemgår og forklarer tankerne bag budgettet. Der er planer om at søge forskellige 
sponsorater, blandt andet til nedgravning af bredbånd og gamerpc’er.  Det er store udgifter, men 
nødvendige, hvis vi skal kunne fastholde og gerne øge medlemsantallet.



Budgettet godkendes.

Budgettet vedhæftes referatet

Ad. 8. Diskussion om foreningens fremtid

 En anden gamerforening er ved at blive opløst. Deres formand opfordrer medlemmerne til at melde
sig ind i A’GamerZ. Aldersgruppen er 15-25 år. Nogle af disse formodes, at ville yde frivilligt arbejde 
med træning og arrangementer. Så vi er parat til at ønske dem velkommen.

 Vi har tidligere talt om at hænge et opslag op på Albertslund Gymnasium for at se om en elev fra 
handelsskolen kunne være interesseret i at lave et ”virkeligt” regnskab, som kasserer i foreningen.

 Vi taler også om, at foreningen bør tage stilling til, hvilke regler vi vil have i forhold til blandt andet 
den sportslige del af e-sporten. Hvordan overholder vi fairplay reglerne? Hvordan opnår vi en ikke- 
nedsættende tone?

 Claus har været til foredrag omkring forebyggelse af overgreb på børn. Hvilke tanker gør vi os? 
Hvordan vil vi handle/ hvad vil vi gøre, har vi en ”køreplan”? Vi skal have nogle ansvarlige voksne.

 Formanden foreslår, at der laves arbejdsgrupper med repræsentation af et bestyrelsesmedlem i 
hver af grupperne.

Ad. 9. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent

Foreningen ønsker at fastholde kontingentet på kr. 200,-. Det skal være muligt for alle at være med.

Formanden har forslag til indførelse af kortere kontingentperioder end det nu helårlige. Han foreslår 
ligeledes halvårligt, kvartalsvis eller månedligt kontingent. Vi enes om at indføre dette, ved et eventuelt 
kassererskifte.

Derudover foreslår formanden, at kontingentperioden ændres så den fremover følger sæsonen i eSport 
fra august til juli for dem, som er meldt ind før 2019. For dem indmeldt før august 2018, kommer dog 
først en opkrævning på 100,- for foråret 2019. I august kommer sæsonopkrævningen på 200,- til august.

Indmeldte i 2019 og senere følger deres kontingentperiode indmeldelsesmåneden. Så indmeldte i april 
2019 bliver opkrævet igen april 2020.

Ved modtagelse af spillertrøjer til alle stiger prisen med 100,- til 300,- pr. sæson.

Der er ingen indvendinger til formandens forslag.

Ad. 10. Valg til bestyrelsen og suppleanter

Formanden er på valg og modtager genvalg. Claus Agerskov vælges uden modkandidater.

Bestyrelsesmedlem Annette Agerskov er på valg og modtager ikke genvalg. I stedet vælges Ann Højen 
Thrane.

Derudover er Bjarne og Vita Agerskov bestyrelsesmedlemmer.

Der er 2 ledige pladser som suppleanter i foreningen.

Ad. 11. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor Jørgen Lind er på valg og Jørgen modtager genvalg. Jørgen vælges for endnu en periode. 

Revisorsuppleant Katja Lingreen er på valg og modtager genvalg. Katja vælges for endnu en periode.



Ad. 12. Eventuelt

Hvis foreningen får flere medlemmer bliver der pladsmangel, hvordan håndterer vi det?  Der må i så 
fald indføres et system med tilkendegivelse af om man deltager eller ej og ved afbud i god tid kan 
pladsen tilbydes en anden.

Træneren i CS:GO er for ustabil og vi kan blot håbe på at de nye medlemmer har kendskab til en anden 
trænerkandidat.

Der spørges til hvilke og hvor mange ture der tilbydes medlemmerne? Det er altid et skøn, hvor meget 
der skal tilbydes. Formanden kan ikke altid selv deltage. Er der forældre der tilbyder at træde til som 
holdleder for børnene modtages det med kyshånd og dialogen omkring en tur eller ej er altid vigtig.

Der var ikke mere til eventuelt og formanden takkede for et godt møde.

Bente Brolev

Referent 

Bestyrelsesmøde i A´Gamerz, marts 2019

På førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen vælger Vita Agerskov, at trække sig ud af
bestyrelsen i A´Gamerz.

I stedet træder Nikolaj Bindslev Mathiensen ind som bestyrelsesmedlem.


