Referat af DCL generalforsamling, Rødding Centret, 13. april 2019
Referent: Nanna Bidstrup

Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsfremlæggelse
5. Indkomne forslag
1. Ændring af pris for deltagelse til LAN (Mikkel Maro Schaumann)
2. Kontingent rettet mod offentlig støtte (Tobias Tolstrup
3. Autosvar ved tilmelding (Mikkel Maro Schaumann)
4. Medlemspris børn/voksne (Mikkel Maro Schaumann)
5. Ændring af medlemsfordele (Mikkel Maro Schaumann)
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af formand
1. På valg som formand
1. Nanna Bidstrup (modtager genvalg)
1. Opstiller (1 person vælges):
1. Ingen øvrige
9. Valg af næstformand
1. På valg som næstformand
1. Kenni Grundahl Kloster (modtager ikke genvalg)
1. Opstiller (1 person vælges)
1. Philip Philipsen
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10. Valg af 3 - 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
1. Ikke på valg som menigt medlem:
1. Steffen Helweg Hansen
2. På valg som menigt medlem :
1. Jacques Schaumann (modtager genvalg)
2. + 4 almene medlemmer
1. Opstiller (4 personer vælges):
1. Chris Vang Hilleborg
2. Morten Stokholm Larsen
3. Tom Binder
4. Mikkel Maro Schaumann
3. Ikke på valg som suppleant
1. Tom Binder
4. På valg som suppleant:
1. "Ikke besat"
1. Opstiller (2 personer vælges):
1. Lars Bække Junker
2. Michael Sig Brandsborg
3. Kenni Grundahl Kloster
11. Valg af revisor og en revisor suppleant
1. Valg af revision i 2018
12. Eventuelt
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1.
Alex Vendelbo Gravesen og Johnny Hjortshøj vælges som stemmetællere

2.
Bestyrelsen indstiller Tobias Tolstrup til, at være dirigent. Der er ingen andre kandidater. Tobias
Tolstrup vælges som dirigent.

3.
Formand Nanna Bidstrup gav et kort referat over det 1,5 år der er gået siden DCL (DXL) blev
grundlagt. Der havde i løbet af det 1,5 år været store udfordringer i opstarten. Udfordringer som
bl.a. økonomi, konto, struktur og arbejdsopgaver samt bestyrelsesmedlemmer der trådte fra i
utide. Dette er dog noget, som vi fremover, skal have styr på.

4.
Formand Nanna Bidstrup fremlagde regnskabet for 2018. Da foreningen havde haft udfordringer
med, at få en bankkonto op, at køre (denne var klar få måneder før LAN oktober 2018), kunne
bestyrelsen kun fremlægge regnskab fra LAN oktober 2018 og ikke LAN januar 2018 og LAN juni
2018. Disse events betegnes som privatarrangerede. Nanna Bidstrup håbede på, og regnede med,
at medlemmerne stolede på bestyrelsen, da de fortalte, at indtægterne for LAN januar 2018 og
LAN juni 2018 var lavere end udgifterne og at bestyrelsen derfor havde dækket underskuddet.
Efter foreningen fik egen konto, skal der naturligvis føres regnskab. Nanna Bidstrup kunne
fortælle, at der var 1.818,- i overskud (indestående på bankkontoen) da vi ramte 31. december
2018.
Som forslag til fremtidige regnskab ønskes det af medlemmerne, at tydeliggøre indtægt og
udgifter ved hjælp af inddeling heraf. Hvor kommer pengene fra? ( fx auktion, donation og
kontingent) Hvad bliver pengene brugt til? ( fx udstyr, leje af hal m.m.)
Samtalen vedr. regnskab strakte sig en del og vi kom også kort ind på auktion/donation. Johnny
Hjortshøj ønskede, at vi til vores auktioner måske kunne sætte priserne på auktionsgenstande
højere op. Fx kan medlemmerne byde 5,- for et gammelt spil, men alt i alt kommer vi ikke langt
med 5,-. Han foreslog, at vi i stedet skulle gøre medlemmerne opmærksomme på, at dette er en
donation til LAN, og derved håbe på højere bud til auktionen. Steffen Helweg Hansen var imod
dette, da han gerne så, at vi kom væk fra det med donation. All in all må vi konkludere, at ønsker
medlemmerne at donere et pengebeløb, så tager foreningen gerne imod lige meget om det er 5,eller 500,-.
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5. Til generalforsamlingen havde vi indkomne forslag fra nogle medlemmer.
5.1.

Mikkel Maro Schaumann foreslog, at prisen for deltagelse til vores LAN events skulle
være billigere for børn. Mange argumenter (både for og imod) kom på bordet.
Argumenterne for en lavere pris var bl.a. at børnene ikke er med i de store
hovedturneringer samt, at madpriserne var høje i forhold til, at børn ikke spiser så
meget i forhold til de voksne. Argumenterne imod var, at et barn optager ligeså
meget bordplads i salen, som en voksen gør. Derudover skal der være udstyr nok til
alle deltagere og hvis dette skal købes ind, så tages der ikke hensyn til (fra
butikkernes side), om det er børn eller voksne der kommer til vores arrangement.
Tom binder kunne fortælle, at han har set, at andre arrangører af LAN events (fx. til
PC) heller ikke tager højde for prismæssigt, om det er børn eller voksne der deltager,
netop pga. eventuelle ekstra udgifter til udstyr/leje samt ekstra arbejde. Nicolai
Mølgaard Poulsen tilføjede også, at hvis der er børn med, og derfor laves en
børneturnering, så er der også her ekstraudgifter i form af ekstra præmier til
børnene. Efter en god debat vedrørende emnet, var der enighed om, at
entréprisen/kontingent skulle være ens for alle, men at bestyrelsen skulle undersøge
muligheden for, om børn eventuelt kunne få rabat på måltider. Steffen Helweg
Hansen meldte sig til, at tage kontakte til ledelsen i Rødding Centeret og forhøre sig
herom.

5.2

Tobias Tolstrup fremlagde et forslag om, at ændre vores kontingent sådan, at vi
retter os mod, at kunne modtage offentlig støtte. Da vi på nuværende tidspunkt ikke
kan lave ændringer i vores vedtægter, men er nødt til, at vente til næste
generalforsamling/ekstra ordinære general forsamling, gemmer vi dette emne til det
er relevant. Da vi ikke ønsker, at vente et helt år med denne vedtægtsændring, blev
det aftalt, at vi afholder en ekstra ordinær generalforsamling til LAN oktober 2019.
Bestyrelsen skal da senest 3 måneder inden LAN oktober 2019, have sendt
dette ændringsforslag ud til medlemmerne.

5.3

Mikkel Maro Schaumann efterlyste en besked/autosvar ved tilmelding til LAN. Tom
Binder får Leo Knudsen (vores hjemmesideansvarlige) til, at kigge på dette og lave
ændring på hjemmesiden, så man modtager et autosvar ved tilmelding.
Som tilføjelse hertil, blev der foreslået, at der i autosvaret ved tilmelding kunne stå,
at ens tilmelding først er godkendt/bindende ved betaling.
Derudover kunne Leo Knudsen fortælle, at der er et turnerings-/ event system under
opbygning på hjemmesiden, som kommer i fremtiden.

5.4

Dette forslag rykkes videre til punkt 6

5.5

Mikkel Maro Schaumann mente, at det ikke var en god idé, at tage 50,- for 3
måneders medlemskab og samtidig give 50,- rabat ved entré til LAN. Derved får
medlemmerne egentlig 3 måneders medlemskab gratis, og dette gavner ikke
foreningen, da foreningen skal have noget ud af folks medlemskab. Philip Philipsen
foreslog, at de 3 måneders medlemskab droppes, men at der i stedet ændres i selve
kontingentet (tages op igen på punkt 6).
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Nanna Bidstrup vil have gang i nogle flere medlemsfordele, så medlemmerne føler,
at de får noget for deres penge. Eftersom foreningen har 'sejlet' lidt i 2018, foreslog
hun, at de som havde meldt sig ind i foreningen i 2018 eventuelt kunne få en voucher
på 50,- rabat ved næste LAN eller et andet 'plaster på såret' eftersom hun ikke synes,
at medlemmerne havde fået særlig meget ud af deres medlemskab i 2018. Philip
Philipsen foreslog i stedet for, at bruge penge på dette, at vi hellere skulle fokusere
på, at få foreningen til, at komme op at køre nu. Alle deltagere var enig i dette.
Jacques Schaumann er i dialog med Kostum Kontrollers og er ved, at få lavet et
speciallavet design til en DXL controller. Det aftales, at denne controller kun skal
være tilgængelig for medlemmer af foreningen og ikke hele gruppen på facebook.
Lars Bække Junker påpeger, at det skal være en fordel, at være medlem af
foreningen.

6.
I stedet for, at have valget mellem et kontingent på 3 måneder eller 1 år, blev det foreslået, at vi i
stedet skulle have et kontingent på 6 måneder og et kontingent på 1 år. Dette er noget
bestyrelsen vil arbejde videre med inden den ekstra ordinære generalforsamling i oktober således,
at vi har et færdigt produkt vi kan præsentere for medlemmerne når vi når dertil.
Morten Stokholm Larsen påpeger, at det er vigtigt, at vores kontingent ikke bliver alt for dyrt, da vi
dermed kan miste medlemmer/deltagere til vores LAN events.
Det er meningen, at deltageren ved tilmelding til LAN automatisk (ved tilmelding til event) bliver
medlem af foreningen.
Har man allerede betalt kontingent og derved stadig er medlem af foreningen, er man stadig
medlem indtil ens medlemsperiode udløber.

7.
Der har indtil videre ikke været noget budget som sådan. Bestyrelsen har indtil videre kørt med, at
der skulle være 20 deltagere til vores event i Rødding Centeret for, at få økonomien til, at køre
rundt. Der vil dog ikke være penge til præmier, hvis der kun er 20 deltagere med. Udgiften til leje
af lokale er førsteprioritet og denne udgift dækkes, hvis 20 personer deltager til eventet.
Den kommende bestyrelse får styr på budgettet. Der opfordres til, at bestyrelsen har et budget
klar til den ekstraordinære generalforsamling i oktober.

8.
Nanna Bidstrup stiller op til genvalg. Ingen andre kandidater. Nanna Bidstrup vælges som formand
i 2 år.
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9.
Kenni Grundahl Kloster går af som næstformand.
Philip Philipsen stiller op som næstformand. Ingen andre kandidater. Philip Philipsen vælges som
næstformand i 1 år.

10.
10.1

Steffen Helweg Hansen fortsætter som bestyrelsesmedlem.

10.2

Jacques Schaumann modtager genvalg.
Chris Vang Hilleborg stiller op som menigt medlem
Morten Stokholm Larsen stiller op som menigt medlem
Mikkel Maro Schaumann stiller op som menigt medlem
Tom Binder stiller op som menigt medlem

Med 5 ledige pladser i bestyrelsen og 5 kanidater hertil, vælges alle ind.

10.3

Da Tom Binder er valgt som menigt medlem, stiller han derfor ikke op til genvalg som
suppleant.

10.4

Der er 2 ledige pladser som suppleant. Hertil stiller følgende medlemmer op:
1. Kenni Grundahl Kloster
2. Michael Sig Brandsborg
3. Lars Bække Junker

Der blev afholdt 2 afstemninger;
Lars Bække Junker blev valgt som suppleant
Kenni Grundahl Kloster blev valgt som suppleant
22 medlemmer deltog til generalforsamlingen, ved begge afstemninger var der 22 stemmesedler.
Michael Sig Brandsborg ønsker stadig, at hjælpe bestyrelsen og han er naturligvis velkommen.
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11.
Bent Ove Hansen (bekendt af Jacques Schaumann) vælges som foreningens revisor.
Tobias Tolstrup stiller op som revisor suppleant. Ingen andre kandidater. Tobias Tolstrup vælges
som revisor suppleant.

12.
Ønskede vedtægtsændringer sendes fra bestyrelsen til medlemmerne, så alle har mulighed for, at
kommentere her på.
Lars Bække Junker foreslår, at medlemmerne udenfor bestyrelsen kan få arbejdsopgaver (fx
turneringer), så de føler, at de er mere med.
Morten Stokholm Larsen vil have bedre uddelegering af arbejdsopgaver i bestyrelsen, så det ikke
er få medlemmer i bestyrelsen der sidder med for meget ansvar på skuldrene.
Mikkel Maro Schaumann efterspørger en 'knap' til børn ved tilmelding til LAN sådan, at
bestyrelsen ved, at man tilmelder sit barn. Jacques Schaumann påpeger, at der i
tilmeldingsformularen på hjemmesiden er et kommentarfelt, som kan bruges hertil.
Tom Binder mindede os om, at Leo Knudsens arbejde med hjemmesiden er frivilligt og at han
bruger sin fritid hertil. Hvis Leo skal ændre i noget på hjemmesiden/arbejde med den, så bliver det
i hans eget tempo. Dette er der opbakning til.
Tom Binder ønsker, at vi skal bruge forummet på hjemmesiden som en medlemsfordel. Kun
medlemmer skal have adgang hertil. Info til forummet skal være konstruktivt, sjov og spas hører til
i gruppen på facebook. Mikkel Maro Schauman er lidt skeptisk i forhold til forummet, da DXL
tidligere har haft både en gruppe og en side på facebook. Her 'gik det i ged' og det endte med, at
siden blev lukket ned. Han ønsker derfor et godt system (med gruppe på facebook og forum på
hjemmesiden) fra start.
Henrik Andersen efterlyser mere overskuelighed med hensyn til tilmelding til turneringerne til
LAN. Opslagene vedrørende turneringer har det med, at drukne i andre opslag inde i facebook
gruppen. Opslagene kan passende lægges ind i forummet på hjemmesiden.
Tom Binder ønsker, at lave en månedlig turnering i Halo.
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Efter generalforsamlingen blev den nye bestyrelse tilbage og aftalte følgende;
Chris vælges som kasserer.
Forummet på hjemmesiden skal være en informationsportal - 'keep it simple'
Leo Knudsen giver gerne et lille kursus i 'hvordan og hvorledes' man arbejder med
hjemmesiden
Der skal tages nye billeder af bestyrelsesmedlemmerne som skal bruges på
hjemmesiden.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde
Lars Bække Junker opretter en gruppe til bestyrelsen på facebook (vi går derved væk
fra messenger)
Bestyrelsesmøder afholdes over Discord. Chris sender link ud til os, så vi kan
installerer.
Tom Binder tager sig af google drev.
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