Referat fra den stiftende generalforsamling d. 26. november 2017

1. Formalia (valg af dirigent og referant)
Steffen Helweg Hansen vælges til dirigent, Nanna Bidstrup vælges til referant

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt

3. Godkendelse af vedtægter
§1 godkendes
§2 godkendes
§3 godkendes
§4 godkendes
§5 godkendes
§6 godkendes
§7 godkendes
§8 godkendes
§9 godkendes
§10 godkendes
§11 godkendes

4. Godkendelse af budget og kontingent
Det aftales, at vi indkomstmæssigt skal holde os på max 50.000,- i overskud pr. år. Al indkomst bruges til
afholdelse af lan events, fx til leje af lokale, præmier, teknisk udstyr m.m. Da vi er en helt ny forening og
påtænker første lan event i januar 2018, er det ikke sikkert, at foreningens omkostninger dækkes af indtægten
fra entré. Det må derfor påregnes, at bestyrelsen selv må donere fx præmier og udstyr.

Kontingent: Det aftales, at vi på et møde i den nærmeste fremtid bliver enige om kontingent og medlemskab,
da vi på nuværende tidspunkt ikke ved, hvor populært vores initiativ med foreningen er. Vi er dog enige om,
at kontingentet skal være af sådan størrelse, at alle kan være med.

5. Fremtidigt arbejde og events i foreningen
Vi satser på, at afholde lan event ca. 3 gange om året. Da vi ønsker størst mulig deltagelse til disse events,
blev det foreslået, at afholdelsen sker i trekantsområdet. Dette forslag er der stor opbakning om, og er derfor
noget vi lægger ud med, indtil vi har fået stukket en finger i jorden hos foreningens medlemmer herom.
Det aftales, at hvert bestyrelsesmedlem får sin egen post, at være ansvarlig for. Man kan til hver en tid bede
om hjælp til sine opgaver eller selv tilbyde sin hjælp. Vigtigst er, at arbejdsopgaverne bliver udført.

6. Valg af bestyrelse
Følgende stiller op;
Morten Stokholm Larsen
Steffen Helweg Hansen
Kenni Grundahl Kloster
Steffen Hansen
Morten Pedersen
Nanna Bidstrup

Alle ovennævnte vælges ind i bestyrelsen og får følgende poster;
Steffen Helweg Hansen, formand
Steffen Hansen, næstformand
Morten Pedersen, kasserer
Kenni Grundahl Kloster, grafiker
Morten Stokholm Larsen, sponsoransvarlig
Nanna Bidstrup, referant/sekretær

7. Regnskabsføring
Vi vælger selv, at stå for regnskab og derved ikke benytte os af en revisor. Vi tænker, at arrangere ca. 3 lan
events om året, og bør derved selv kunne stå for regnskab. Foreningens kasserer, Morten Pedersen, står for
dette.

8. Evt.
Der er intet under eventuelt

