
Referat fra generalforsamlingen i ESD 2021 

Lørdag d. 17. april 2021 

Sted: Online - Teams 

Til stede fra bestyrelsen: Frederik Byskov, Anders Sørensen, Sofus Bynge, Dennis Sørensen, Tim 

Ashton, Lasse Kirchhoff, Eva Fog Noer. 

Til stede af medlemmer: Peter Larsen (Gylling eSport), Mogens Brolin & Søren Gravgaard (Furesø 

eSport), Thomas Silfen (Ballerup Esport), Søren Weimann & Martin Elliott Jensen (Frederikssund 

Esport), Mark Kristensen & Mikkel Petersson (Sørby Esport), Michael Vestergaard (Globen Esport). 

Bestyrelseskandidater: Marc Winther Kristensen, Eva Fog Noer, Gunnar Madsen, Jens Bouet, 

Mads Lindemann, Martin Elliott Jensen, Mikkel Frich, Stephan Østergaard, Søren Gravgaard. 

Andre deltagere: Rico Corneliussen (Direktør, ESD), Jesper Friis (Talent & elite, ESD) 

Referent: Frederik Byskov 

 

Emne Beslutning /drøftelse Stemmer 

   

1) Valg af dirigent og 
stemmetæller  

Forbundets advokat, Adam, opstilles af 
bestyrelsen som værende dirigent for 
generalforsamlingen. 
 

 
Enstemmigt vedtaget. 

2) Formandens beretning Foruden stiftelse af det første sekretariat i 
Esport Danmarks historie, blev der af formand 
Frederik Byskov berettet om den første ECTS-
givende træneruddannelse i esport i Danmark, 
talent og elitestrategien, de mange forskellige 
partnerskaber indgået, bl.a. med Slagelse 
Kommune om at løfte ældres kompetencer i 
samarbejde med TrygFonden; FOB 
boligselskab omkring integration i 
ghettoområder; UNICEF omkring sprogbrug og 
adfærd; HK med henblik på kontrakter, 
ansættelser (heraf også af frivillige); Jyske 
Banks rådgivning og værktøjer til budget, og 
meget, meget andet endnu ikke offentliggjort, 
som i de kommende måneder vil være at finde 
på forbundets hjemmeside.  
 

 
 

3) Forelæggelse af årsrapport 
til godkendelse 

Frederik Byskov fremlagde årsregnskabet.  
 
Der blev stillet spørgsmål fra enkelte 
medlemmer, som blev besvaret. Bl.a. at 

  
 
Enstemmigt vedtaget. 



forbundet bruger færre penge på konsulenter 
og fokuserer mere på eget sekretariat. 
 

4) Behandling af 

vedtægtsændringer 

 

Alle vedtægtsændringer blev fremlagt til 
afstemning.  
 
Der blev stillet spørgsmål fra enkelte 
medlemmer, som blev besvaret. Bl.a. 
omhandlende medlemmers rettigheder, der i 
høj grad forbedres og sikres i de nye 
vedtægter. 
 
Der blev påpeget, at paragraf 6.1’s ordlyd 
kunne misforstås, hvilket rettes til inden 
vedtægter offentliggøres. 
 

 
 
 
 
 
Enstemmigt vedtaget. 

5) Valg af næstformand og 

bestyrelsesmedlemmer  

Marc Winther Kristensen stillede op som 
næstformand og blev stemt ind. 
 
Otte kandidater stillede op som almindeligt 
bestyrelsesmedlem, heraf blev følgende valgt. 
 
2-årigt bestyrelsesmedlem: 
Eva, Mikkel, Stephan 
 
1-årigt bestyrelsesmedlem:  
Mads, Jens 
 
Gunnar, Søren og Martin blev ikke valgt ind 
som bestyrelsesmedlem.  
 
Suppleanter: 
Michael Vestergaard og Søren Gravgaard 
 

Enstemmigt stemt ind. 
 
 
 
 
 
 
De tre kandidater med 
flest stemmer. 
 
De to kandidater med 
næstflest stemmer. 
 
 
 
 
Enstemmigt stemt ind. 

6) Valg af medlem til 

esportens disciplinærinstans 

 

Forbundets advokat, Adam, genopstilles af 
bestyrelsen som ansvarlig for esportens 
disciplinærinstans. 
 

 
Enstemmigt stemt ind. 

7) Valg af revisor 

 

PwC indstilles til revisor for Esport Danmark i 
2021.  
 

 
Enstemmigt vedtaget. 

8) Eventuelt Der blev diskuteret enkelte emner, mens 
bestyrelsen takkede tidligere 
bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i 
forbundet. 
 

 

 


