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Referat – generalforsamling i Esport Danmark 22. oktober 2018
Der blev den 22-10-2018 afholdt generalforsamling i Esport Danmark på CERES Park og Arena i Aarhus kl.
18.00.
Formanden bød velkommen til de fremmødte.
Valg af dirigent og referent
Advokat Adam Ringsby-Brandt blev valgt som dirigent.
Advokatfuldmægtig Christian Gjørtsvang blev valgt som referent.
Indkaldelse
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.
Formandens beretning
Formanden fremsatte sin beretning, der blev modtaget med akklamation.
Forelæggelse af årsrapport
Formanden fremlagde årsrapport og redegjorde endvidere for Esport Danmarks budget i det kommende år.
Årsrapporten blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændringer
Formanden præsenterede på vegne af bestyrelsen en række ændringer af vedtægterne, herunder ændringer om følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Navneændring til ”Esport Danmark”
Ændring af IeSF til ”IESF”
Tilføjelsen af ungdomsskoler, privatskoler, friskoler og folkeskoler som medlemstype
Tilføjelsen af associerede medlemmer som ny medlemstype, med begrænsede rettigheder.
Ændring fra halvårligt til årligt kontingentbetaling for Esport Danmarks medlemmer
Bestemmelser om honorar for bestyrelsesmedlemmer, der fremover sker efter individuel aftale
Muligheden for, at bestyrelsen kan udpege 1., 2. og 3. suppleant, der indtræder i samme stilling
som et fratrædende/fraværende medlem.
Ændring af foreningens regnskabsår til perioden 01. april til 31. marts
Valg af revisor, således at revisor vælges for 1 år ad gangen.

Samtlige vedtægtsændringer blev gennemgået for generalforsamlingen og blev enstemmigt vedtaget.
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Valg af formand, næstformand, kasserer, suppleanter og bestyrelsesmedlemmer
Følgende opstillede og blev valgt af en enstemmig generalforsamling:
•
•
•
•
•

Navn
Thomas Koed
Peter Kjeldal Christensen
Dan Nimand Gaardbo
Carsten Dorhmann
Jacob Sterlie

Bestyrelsen består nu af følgende:
Navn
• Thomas Koed
• Rasmus Fossing
• Peter Kjeldal Christensen
• Dan Nimand Gaardbo
• Carsten Dohrmann
• Jacob Sterlie
• Mads Didriksen
•
•

Dennis Sørensen
(Vakant)

Stilling
Formand
Kasserer
Repræsentant for klubber, jf. § 5.1
Repræsentant for klubber, jf. § 5.1
Repræsentant for
Enkeltmedlemmer, jf. § 5.2

Valgt for
2 år
2 år
2 år
2 år

Stilling
Formand
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsesrepræsentant, jf. § 5.1
Bestyrelsesrepræsentant, jf. § 5.1
Bestyrelsesrepræsentant, jf. § 5.2
Bestyrelsesrepræsentant, jf. § 5.1
(Suppleant for Sebastian Michaelsen)
Bestyrelsesrepræsentant, jf. § 5.1
Bestyrelsesrepræsentant, jf. § 5.3

På valg

2 år

Ulige år
Lige år
Lige år
Lige år
Lige år
Ulige år
Lige år
Ulige år
Ulige år

Alle blev enstemmigt valgt af generalforsamlingen.
Det blev tillige bestemt, at skolerepræsentantens plads i bestyrelsen jf. vedtægternes § 5.3 blev holdt vakant således at bestyrelsen af generalforsamlingen blev bemyndiget til at udpege en sådan.
Sebastian Michaelsen blev endvidere valgt som 1. suppleant. Bestyrelsen blev af generalforsamlingen blev
bemyndiget til at udpege en 2. og 3. suppleant.
Følgende udtrådte af bestyrelsen:
•

Niels Thornberg

•

Michael Antonsen

•
•

Martin S. Olsen
Mark Kristensen

Valg af medlemmer og suppleanter til eSportens disciplinærudvalg
Til eSportens disciplinærudvalg opstillede følgende:
Adam Ringsby-Brandt (formand)
Kasper Nemeth
Begge blev valgt ind.
Det blev på generalforsamlingen besluttet, at den 3. plads i disciplinærudvalget holdes vakant, således at
disciplinærudvalget kan sammensættes efter det relevante spil, hvorom den enkelte disciplinærsag verserer.
Valg af revisor
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Som revisor indstillede formanden til, at Grant Thornton blev valgt som revisor.
Dette blev godkendt af en enstemmig generalforsamling.
Eventuelt
Der blev ikke drøftet yderligere på generalforsamlingen.
Formanden takkede for fremmødet.
Som dirigent:
Adam Ringsby-Brandt
Advokat (L)
Svendborg den 29-10-2018

