
A’GamerZ Indkaldelse ordinær generalforsamling 2020

Hvad: Albertslund Gamerz’ ordinære generalforsamling 2020
Hvor: Sal på Roskilde Kro på Egelundsvej 7C i Albertslund
Hvornår: Torsdag den 20. august 2020 kl. 19.00

Dette er den endelige indkaldelse udsendt forsinket 16. august 2020. Første 
indkaldelse udsendt 23. juli 2020.

Egentlig skulle generalforsamlingen have været afholdt 31. marts, men blev udskudt 
grundet forsamlingsforbuddet grundet COVID-19. Da det endeligt blev muligt at 
samles, var vi så tæt på sommerferien, så vi har udskudt den til lige efter.

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. 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 6. Indkommende forslag herunder afstemning
Nedenfor er listet en kort beskrivelse af de enkelte forslag. Vedtægtsændringer er vedlagt som bilag 
A Forslag om vedtægtsændringer. 

Ad 6.1. Vedtægtsændringers kan træde i kraft efter vedtagelse ved enstemmighed.
Ad 6.2. Dynamisk størrelse på bestyrelsen fra tre til syv med fra nul til tre suppleanter.
Ad 6.3. Præcisering af indbyrdes forhold mellem bestemte poster.
Ad 6.4. Præcisering omkring indsupplering af bestyrelsesmedlemmer ved vakance.
Ad 6.5. Mulighed for afholdelse af virtuelle generalforsamlinger.

Ad 7. Forslag til indmeldelsesgebyr og kontingent
Foreningen har generelt ingen aktiviteter haft i 5 måneder siden marts 2020 grundet coronakrisen. 
Medlemmer, som har betalt kontingent for hele eller en del af denne periode, vil få reduceret deres 
kontingent med 15,- pr. måned ved næste opkrævning. Eksempelvis vil en som har betalt for hele 
perioden blive reduceret med 75,-. 

Årskontingentet og indmeldelsesgebyr foreslås uændret på henholdsvis 200,- og 0,-. Dog generelt 
ingen mulighed for at få det delt, da ingen har efterspurgt det. Stadig med mulighed for at hæve 
kontingentet til 300,- ved spillertrøjer til alle.
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Ad 9. Valg til bestyrelsen og suppleanter
Ekstraordinært på valg:

• Formand Claus Agerskov fratræder som formand med ønsket om at blive kasserer i stedet. 
Fratrædelse ved generalforsamling i 2021 blev annonceret i sommeren 2019, så det er blot 
fremrykket ½ år.
Bestyrelsen foreslår Emil Rabing, da han tidligere var formand i Social Gamer Union inden 
sammenlægningen med Albertslund Gamerz i april 2019.

På valg ifølge vedtægterne: 
• Kasserer: Bente Brolev – ønsker ikke genvalg. 

Nuværende formand Claus Agerskov stiller op. 
• Menigt bestyrelsesmedlem: Emil Rabing – som genopstiller, hvis han ikke bliver valgt som 

formand.
• Menigt bestyrelsesmedlem: Annette Agerskov – ønsker ikke genvalg.
• Første suppleant: Vakant
• Anden suppleant: Vakant

Vel mødt til generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Formand Claus Agerskov

Bilag:
A) Forslag om vedtægtsændringer
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