Referat
Stiftende generalforsamling for foreningen "Furesø eSport", CVR 40458069.
Annonceret via og furesoe-esport.dk/kalender og facebook.com/furesoeEsport.
Tid & sted: Mandag 3. maj 2019 kl. 19:00-21:00 (21:30),
Stien Kultur og Aktivitetscenter, Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum
Dokumentversion: 1.0
Deltagere:
•
•
•
•
•
•
•
•

Khalil Khan
Clas Andreasen
Tomas Tomas Mathiesen (deltog pr. tlf. under del af punkt 4)
Mikkel Skov
Jakob Holmgård (Referent, punkt 1-9. Deltog i punkt 10-12 pr. tlf. Deltog ikke i punkt 13-17)
Mogens W. Brolin (Referent, punkt 10-17)
Afbud: Gitte Dahl
Mikkel Lund, DGI (Blev konsulteret pr. tlf. under punkt 15).

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og referent
Velkommen og baggrund for og formål med Furesø eSport /v. initiativtager Mogens
Status for stiftelse af Furesø eSport
Præsentation af bestyrelseskandidater (se også http://furesoe-esport.dk/om.html)
Præsentation af forslag til vedtægter (se også http://furesoe-esport.dk/faq/vedtaegter.html)
Direkte valg af foreningens formand (for 2-årig periode)
Direkte valg af foreningens kasserer (for 1-årig periode)
Valg af bestyrelsens øvrige medlemmer
Godkendelse af vedtægter

Pause
10.
11.
12.
13.
14.

Datoer for ordinære bestyrelsesmøder i 2019/20
Plan for foreningens opstarts-aktiviteter, herunder evt. nedsættelse af arbejdsgrupper
Præsentation af alternativer ang. udstyr og afledt økonomi /v. Clas & Mogens
Furesø eSport som folkeoplysende forening i Furesø Kommune
Præsentation af procedure for optagelse og registrering af stemmeberettigede medlemmer (se
også http://furesoe-esport.dk/medlem.html)
15. Fastsættelse af kontingent
16. Samarbejds-aktiviteter og -partnere:
a. DGI /v. Mikkel, DGI
b. Ungdomsskolen (Lokaler, udstyr, turneringer)
c. Andre (potentielle) partnere: LEDER.forendag, Furesø Fysioterapi, MKS, HYDR eSport, LUI
eSport (og andre eSport klubber), sponsorer
17. Evt.
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Referat:
1. Valg af dirigent og referent
a. Jakob blev valgt som dirigent
b. Jakob blev valgt til referent
2. Velkommen og baggrund for og formål med Furesø eSport /v. initiativtager Mogens
a. Stor interesse for eSport, også lokalt. Mega trend!
b. Ingen lokale etablerede foreninger tilbyder eSport. Men det gør andre, bl.a. Furesø
Ungdomsskole
c. 74 fremmødte ved LUI eSports infomøde i april
d. Børn og unge skal vejledes om et sundt og socialt engagement omkring gaming
e. Tilbud til sårbare, udsatte og nogle, der ikke søger til andre idrætsmiljøer
f. Bredt samarbejde med det etablerede idrætsmiljø
g. Ønske om at være en forening for hele Furesø Kommune (ikke kun Farum)
3. Status for stiftelse af Furesø eSport
a. Foreningen er registret på virk.dk og cvr.dk som 40458069
b. Opbakning fra kommunens, FIR (Lars Køster), DGI (Mikkel Lund), lokale idrætsforeninger
(møde 20.5), borgmesteren, forvaltningen (Claus Holm, Henriette), SSP, Furesø
Fritidsvejledning (Karsten og Sidse), Furesø Ungdomsskole. Ungehuset/Ung i Furesø (Via
Khalil).
c. 6 ansøgninger på facebook-stillingsopslaget som frivillig træner
d. Dog, pr. 3. juni 2019: Ingen bankkonto, ingen medlemmer, Ingen trænere, Ingen lokaler,
ingen penge.
e. Ingen ansøgning til Folkeoplysningsudvalget endnu
4. Præsentation af bestyrelseskandidater
a. Se også http://furesoe-esport.dk/om.html
b. Clas: Studerende, interesse for projektledelse og iværksætteri, tidligere gamer
c. Khalil: SSP-konsulent. Særlig interesse for sårbare og udsatte
d. Jakob: Fysioterapeut. Særlig interesse for sund præstationsfremmende adfærd og livsstil
e. Mikkel: Pædagog, DJ, Særlig interesse for god dannelse, sunde fællesskaber og forbilledlig
adfærd, også for børn og unge.
f. Gitte: Advokat, formand for Værløse Gymnastikforening, barn der gamer.
g. Thomas: Senior konsulent hos PwC, Stifter af Danish Startup Group. Særlig interesse for
Robotics, iværksætteri og frivilligt arbejde.
h. Mogens: Tidligere Management konsulent med karriere indenfor Forsikring, IT, online salg,
projektledelse. Nu selvstændig omkring idrætsstævner, coaching og event-management.
Særlig interesse for (ud-)dannelse af børn og unge, coaching og afvikling af større events.
5. Præsentation af forslag til vedtægter
a. Drøftelser med udgangspunkt i Version 0.9 (LINK)
b. Se også http://furesoe-esport.dk/faq/vedtaegter.html
6. Direkte valg af foreningens formand (for 2-årig periode)
a. Mogens W. Brolin blev valgt til formand uden modkandidat. Det forventes, at bestyrelsen
indstiller Mogens som formand til den ordinære generalforsamling sept. 2019, og at han
der vælges for en 2-årig periode.
7. Direkte valg af foreningens kasserer (for 1-årig periode)
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a. Khalil Khan blev valgt til kasserer uden modkandidat. Det forventes, at bestyrelsen indstiller
Khalil som kasserer til den ordinære generalforsamling sept. 2019, og at han der vælges for
en 1-årig periode.
8. Valg af bestyrelsens øvrige medlemmer
a. Clas Andreasen – Valgt, forventes indstillet til generalforsamlingen sept. 2019 for 2-årig
periode
b. Tomas Tomas Mathiesen – Valgt, forventes indstillet til generalforsamlingen sept. 2019 for
2-årig periode
c. Mikkel Skov – Valgt, forventes indstillet til generalforsamlingen sept. 2019 for 1-årig
periode
d. Jakob Holmgård – Valgt, forventes indstillet til generalforsamlingen sept. 2019 for 1-årig
periode
e. Gitte Dahl – Valgt, forventes indstillet til generalforsamlingen sept. 2019 for 2-årig periode
9. Godkendelse af vedtægter
a. V. 0.9 (LINK v0.9) vedtaget med følgende ændringer til § 3 Medlemskab:
…
Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer betaler
ikke kontingent, og har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen. Passive medlemmer,
der ikke er fyldt 14 år, skal stå på venteliste til en aktivitet med henblik på at blive
aktivt medlem, når foreningen har kapacitet. Passive medlemmer er, jf. § 13,
valgbare til bestyrelsen.
…
b. Resulterende version 0.99 (LINK v0.99) er tilgængelig på http://furesoeesport.dk/faq/vedtaegter.html
10. Datoer for ordinære bestyrelsesmøder i 2019/20
• Bestyrelsesmøde (arbejdsmøde) 11.6 kl. 18-19:30 Stien (i forlængelse af orienteringsmødet
kl. 17-18)
• Bestyrelsesmøde 26.8 kl. 17:30-19:30 – 1 af 2 årlige faste bestyrelsesmøder (inkl. mad)
• Generalforsamling 23.9 kl. 18:30 – 20:30
• Bestyrelsesmøde 23.3 kl. 17:30-19:30 – 2 af 2 årlige faste bestyrelsesmøder (inkl. mad).
• [Note 4.6.19: Alle møderne fremgår nu af http://furesoe-esport.dk/kalender.]
11. Plan for foreningens opstarts-aktiviteter, herunder evt. nedsættelse af arbejdsgrupper
a. Informationsmøde 11.6, inkl. markedsføring heraf: 1) Plakat, 2) facebook, 3) andet?
i. Alle blev opfordret til at markedsføre mødet på alle kanaler og i deres netværk.
b. Følgende arbejdsgrupper/udvalg blev nedsat (indstiller til bestyrelsen, kan ikke selv
beslutte) med den understregede som tovholder:
i. Budget: Khalil, Gitte (afventer Gittes accept), Mogens
ii. Fondsansøgninger: Mogens, Gitte (afventer Gittes accept)
iii. Lokaler: Khalil, Mogens
iv. Udstyr: Mikkel, Clas
v. Samarbejdspartnere: Erhvervsliv, skoler, klubber, DGI, andre eSport klubber,
sponsorer: Jakob, Mogens
vi. Ansættelse af trænere: Mikkel Skov, Khalil (Scouting), Jakob
12. Præsentation af alternativer ang. udstyr og afledt økonomi /v. Clas & Mogens
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13.

14.

15.

16.

17.

a. Clas har undersøgt priser og besøgt en eSport klub i København: Se PRÆSENTATION af
research
Furesø eSport som folkeoplysende forening i Furesø Kommune
a. Næste møder i Folkeoplysningsudvalget i Furesø Kommune: 11. juni, 10. september, 9.
december. Vores kommende ansøgning når formentlig desværre ikke at blive behandlet på
mødet 11. juni.
b. Vigtigt for fonds-ansøgninger
c. Vigtigt for tilskud fra kommunen, se punkt 15 nedenfor.
Præsentation af procedure for optagelse og registrering af stemmeberettigede medlemmer
a. P.t. kan man kun vise interesse for foreningen, se status på http://furesoeesport.dk/medlem.html
b. Vi skal have etableret procedure for optagelse til venteliste / passive medlemmer forud for
mødet 11.3 (Ansvar: Mogens)
Fastsættelse af kontingent
a. Kommunalt tilskud:
i. Furesø: Op til kr. 165 pr. medlem pr. år jf.
http://foreningsportal.furesoe.dk/PuljerTilskud/Tilskud/AktivitetstilskudMedlemstil
skud
ii. Aalborg: 7-17 år: 410 kr. om året jf.
https://www.aalborg.dk/oplevelser/foreningsliv/foreninger/retningslinjer-forforeninger/aktivitetstilskud
b. Andre klubber:
i. LUI eSport: Kr 600 pr. halve år (Jesper: For lidt)
ii. Frederiksberg eSport: Kr 499 pr. halve år
iii. Egedal eSport: Kr 600 pr. halve år (kr. 1.200 pr. år)
iv. Farum håndbold: Ca. kr. 500 pr. halve år.
v. Mikkel Skov oplyste: Farum Boldklub (fodbold): Ca. kr. 1.500 årligt, se
http://farum-boldklub.dk/fba/FBA_Kontingent.asp
vi. Mikkel Lund, DGI supplerede bl.a. med følgende via tlf.:
1. Nordkysten: kr. 550,
2. Ramløse: Differentieret: Pr. kvartal: kr. 600, Pr halve år: 900. pr. år: 1600,
lejer udstyr
3. Visse klubber i KBH: Kr. 1.000 pr. halve år
c. Drøftelse på baggrund af ovenstående:
i. Vi skal inden mødet 11.3 have fastsat et kontingent.
ii. Formentlig lander vi på mellem ca. kr. 1.500 – 1.600 pr. år.
iii. Vi bør læne os op ad leje af udstyr via Ungdomsskolen og lign. samarbejdspartnere
for at udskyde investeringer
Samarbejdsaktiviteter og -partnere:
a. Følgende blev IKKE behandlet på mødet pga. tidsmangel:
i. DGI /v. Mikkel, DGI
ii. Ungdomsskolen (Lokaler, udstyr, turneringer)
iii. Andre (potentielle) partnere: LEDER.forendag, Furesø Fysioterapi, MKS, HYDR
eSport, LUI eSport (og andre eSport klubber), sponsorer
Evt.
a. Drøftelse af ønskede lokationer på sigt:
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i.
ii.
iii.
iv.
v.

Hareskov (Gasværket?)
Farum (Ungdomsskolen?)
Værløse (Toppen, Klub24/7?)
Jonstrup?
Muligvis ét fast ”klubhus/hovedkontor på sigt.

Mødet blev afsluttet kl. 21:30.

-----------------------------------------------------Bestyrelsen bekendtgør hermed, at nærværende referat af stiftende generalforsamling 3. maj 2019 er godkendt:
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