Formandens beretning.

Der er uden tvivl sket meget siden jeg blev valgt ind som formand i okt. 2021.
Det er lykkedes bestyrelsen af sætte mere fokus på hvem og hvad vi er for en forening.
Dette kunne ses, da en del af bestyrelsen tog til NPF LAN weekenden efter Lan i okt. 2021 her gjorde alle
der var kommet reklame for foreningen, der blev også lavet et interview med mig som formand.
Foreningen er blevet forhåndsgodkendt til at flytte her til Fredericia, som vi også skal stemme om her i dag,
dette var et af de personlige mål jeg satte mig for som formand for foreningen.

Foreningens medlemskab af DGI har også gjort at alle medlemmer kan deltage i Yousee/DGI esport ligaen
når det er crossplay, der er en ligalicens der skal betales, som det er nu kan foreningen ikke betale den, så
det skal de der vil deltage selv, foreningen har pt. et hold der deltog i fortnite vinterturneringen, hvor de
kom på en flot 16 plads i B rækken. Dette hold er også med i forårsturnering som kører lige nu.
Medlemskab i DGI har også gjort det muligt at vi har søgt tilskud til kontingent, for medlemmer under 25 år
hvor af økonomien er udfordret, dette forventer vi også vi kan næste år.
Det har også giver foreningen mulighed for at ansøge DIF og DGI's foreningspulje., det har jeg og vores
kasserer gjort og det er lykkes at få 26.220 kr. til udstyr til LAN, for de her penge har vi fået en masse
lækkert lys og andet godt udstyr til vores alles LAN.

Jeg har som formand, holdt møde med Copenhagen games, men efter et møde i bestyrelsen er vi alle enige
om at det ikke er den rigtige vej for vores alles forening. Derfor er jeg ikke gået videre med dette.
Jeg har også holdt et møde med pixel.tv om der var mulighed for et samarbejde, her har foreningen fået en
mulighed for en skribent, men som det ser ud pt. er der ikke nogen i vores forening der har mulighed for at
løse den her opgave, skulle der komme en som vil det, så tager jeg kontakt og er sikker på vi kan få lavet en
aftale.
foreningen har også fået et samarbejde med gamle mænd i nye spil som laver podcast, hvor jeg har været
med i et interview og en anmeldelse af spillet sea of thieves, de er også medlemmer af foreningen og jeg
håber de vil fortsætte, med at være en del af foreningen og af vi fremad kan have et samarbejde, så der
skal lyde et tak fra mig til jer.

Det er også lykkedes at foreningen er vokset, vi er pt. 54 medlemmer i foreningen så vi har nået målet at
komme over 50 medlemmer, det er virkelig flot, så her skal der gives en tak til jer alle, jeg håber ikke det
slutter her, men at vi kommer over 60 til næste år, og det kan vi kun med alle jeres hjælp, tak for at vi er
over de 50.
Det vil så også sige at det her lan vi er til nu er det største i forhold til deltagere, så her igen vil jeg godt sige
tak til jer alle, det er virkelig flot at vi er noget hertil.

Jeg må som formand anerkende at det er virkelig svært at ansøge om sponsorater, vi har ansøgt 47 steder
og vi kun fået 4 aftaler i hus, jeg vil godt sige tak til alle jer i bestyrelsen der har brugt tid på det for det er
ikke en let opgave, når der er så langt imellem at det lykkedes.
Her til sidst vil jeg gerne takke alle jer medlemmer og specielt bestyrelsen for alt det arbejde i gøre for
foreningen
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