
Hovedstadens Lan Party Forening 

Referat fra ordinær generalforsamling 

29/12 2017 

 

 

1. Valg af dirigent: 

 

Frederik Hornbæk valgt ved fredsvalg 

 

2. Valg af referent: 

 

Tor Soya Valgt ved fredsvalg 

 

3. Valg af to stemmetællere: 

 

Frederik Hornbæk og Benjamin Veistrup-Vetlov valgt ved fredsvalg 

 

Der er 10 stemmeberettigede. 

 

4. Formandens beretning: 

 

Medlemsantal de sidste 5 år: 

2013: 86 medlemmer 

2014: 99 medlemmer 

2015: 130 medlemmer 

2016: 97 medlemmer 

2017: 115 medlemmer 

 

Sidste år spurgte medlemmerne: ”Hvorfor er medlemstallet faldet?” Svaret var 

dengang at bestyrelsen anså 2015 som et særtilfælde og at et medlemsantal omkring 

de 100 var forventet. Dette står uændret som bestyrelsens forventning med årets 

medlemsantal. 

 

Heraf antal medlemmer bosiddende i Hillerød kommune: 

2013: 38 medlemmer 

2014: 38 medlemmer 

2015: 43 medlemmer 

2016: 30 medlemmer 

2017: 42 medlemmer 

Antallet af medlemmer bosiddende i Hillerød kommune er interessant, fordi det er 

foreningens hjemstedskommune. 

 

Hovedarrangementer: 

Der blev i 2017 afholdt 2 hovedarrangementer: 

● HLParty #26 i påsken, med 181 deltagere + 16 crew. 

● HLParty #27 i uge 42, med 192 deltagere + 18 crew. 

 

Salget til påskelanet var svagt skuffende, vi fik således ikke udsolgt, ligesom vi gjorde 

ved samme tid sidste år. 
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HLParty #26 vil især blive husket af 2 årsager: 

 

1. Hillerød kommunes internetforbindelse blev DDOS angrebet. Dette betød at vi 

under store dele af arrangementet oplevede at være uden fungerende 

internetforbindelse. 

 

2. Foreningen blev nødsaget til at føre egen kantinedrift ved arrangementet. Dette 

skyldtes at Duhn’s Kantine ikke længere ønskede at varetage kantinedriften, 

samt at det ikke var muligt at finde en ny egnet partner før arrangementet. 

Dette betød at kantinedriften under arrangementet led af mange 

opstartsproblemer, hvilket dog var forventeligt. 

 

HLParty #26 medførte stærk utilfredshed fra deltagerne, hvilket er ganske forståeligt. 

Dog kunne vi som bestyrelse ønske større forståelse for, at ikke alt er inden for vores 

kontrolsfære. Kritik skal sendes til den rette modtager, ikke blot den nærmeste. 

 

I april måned 2017 besluttede bestyrelsen at: 

 

1. Foreningen skal etablere sin egen TDC Fiber forbindelse på Hillerødsholmskolen. 

På den måde blev vi uafhængige af kommunens internetforbindelse. Fiber 

forbindelsen var klar i juli 2017. Bestyrelsen valgte at producere en video, der 

skulle fortælle om denne beslutning. 

 

2. Der skulle være en kompensation til alle deltagere fra HLParty #26. Bestyrelsen 

var dog ikke helt sikker på, hvad kompensationen skulle være. 

 

Da billetsalget til HLParty #27 startede var videoen om internetforbindelsen blevet 

forsinket. Dette betød også at det endnu ikke var blevet offentliggjort at der ville være 

en kompensation til deltagerne fra HLParty #26 eller hvad denne kompensation ville 

være. Forståeligt nok betød dette at billetsalget gik meget langsomt i opstarten. 

 

Set i bakspejlet skulle bestyrelsen nok have været hurtigere til at udmelde at der ville 

være en kompensation, også selvom det ikke var besluttet hvad den ville blive. 

Timingen af vores kommunikation kunne i hvert fald have været bedre. 

 

Situationen taget i betragtning tog bestyrelsen en svær beslutning. Vi besluttede at 

give en gratis pladsbillet til alle deltagere fra HLParty #26, som kompensation. Vi 

tøvede med at tage denne beslutning tilbage i april, da vi ikke var sikre på 

konsekvenserne af beslutningen. Men situationen krævede handling, ikke tøven. 

 

Dette betød at 90 deltagere benyttede sig af muligheden og fik en gratis pladsbillet. 

Det betød ligeledes at der kom gang i billetsalget, og at vi endte med at sælge 94 

billetter. Et ganske flot resultat! 

 

Med HLParty #27 lykkedes det således bestyrelsen at rette op på de 2 vigtigste 

udfordringer fra HLParty #26. Fiberforbindelsen virkede perfekt med vores server 

opsætning og kantinedriften forløb markant bedre, selvom der fortsat er plads til 

forbedringer på det punkt. 

  

 

Side 2 af 10 



Hovedstadens Lan Party Forening 

Præmier: 

 

Præmie statistik for årene 2015 til 2017 (HLParty #22 til HLParty #27). 

 

 2015 2016 2017 

 Præmie 

sum 

Præmie 

Antal 

Præmie 

sum 

Præmie 

Antal 

Præmie 

sum 

Præmie 

Antal 

Påske 23.357 59 41.454 101 42.567 94 

Efterår 39.653 113 52.790 130 45.037 99 

Total 63.010 172 94.244 231 87.640 193 

 

Arbejdsprogram 2017: 

 

Uddrag fra arbejdsprogram 2017: 

”Der nedsættes en arbejdsgruppe, der arbejder videre på ny hjemmeside. 

Hjemmesiden skal være klar til brug i slutningen af 2017.” 

 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Thomas, Tor og Henrik fra 

bestyrelsen, samt medlemmet Frederik Hornbæk. Men vi må erkende at opgaven har 

været skubbet i baggrunden på grund af andre og mere presserende emner. En ny 

hjemmeside er derfor fortsat ganske meget arbejde fra at være en realitet. 

 

”Der nedsættes en arbejdsgruppe, hvori NOC ansvarlig indgår, der har til opgave at 

optimere sammensætningen af servere og netværk, så dette kan leve op til 

deltagernes forventninger.” 

 

Denne opgave blev løst af Thomas og Henrik før påsken 2017. Der er tilføjet en ny 

server til vores setup, som vi kalder for ”lancache”. Serveren cacher data fra Steam, 

Battlenet (Blizzard), Riot Games (League of Legends) samt Windows Update. Serveren 

gør at vi kan udnytte vores internetforbindelse mere effektivt. 

 

Evaluering på ændringer fra sidste år: 

 

På den ordinære generalforsamling 2016 blev bestyrelsens sammensætning ændret, 

fra 7 bestyrelsesposter til 5 bestyrelsesposter plus 2 suppleanter. 

 

Det er bestyrelsens vurdering at den nye sammensætning er den helt rigtige. Det har 

blandt andet betydet at bestyrelsen har været beslutningsdygtig ved samtlige 

bestyrelsesmøder. 

 

Ligeledes blev arbejdsgruppen DEV nedlagt på den ordinære generalforsamling 2016. 

Arbejdsgruppen stod før for alt det arbejde, som havde med hjemmeside, servere 

med mere at gøre. 

 

I stedet nedsætter bestyrelsen nu ad hoc arbejdsgrupper, der tager sig af specifikke 

arbejdsopgaver. Det vil på sigt gøre det lettere at engagere personer uden for 

bestyrelsen til at varetage opgaver, som er i deres interesse. 

 

Vi skal fortsat blive bedre til at benytte os af ad hoc arbejdsgrupper, men det er helt 

klart den rigtige vej at gå. 
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DGI Nordsjælland: 

Hovedstadens Lan Party Forening blev kontaktet af DGI Nordsjælland i efteråret 2017. 

DGI er begyndt at arbejde på at organisere E-sports foreninger. Bestyrelsen 

besluttede at søge om optagelse i DGI Nordsjælland, og foreningen blev optaget som 

medlem d. 19. december 2017. 

 

Det er endnu for tidligt at sige præcist hvad dette samarbejde vil resultere i, men 

umiddelbart får foreningen en stærk samarbejdspartner i ryggen, hvilket vil være med 

til at styrke vores arbejde fremadrettet. 

 

DGI Nordsjælland står formelt som medarrangør af HLParty arrangementerne, mens 

de i praksis har en vejledende og støttende rolle. At DGI Nordsjælland tager 

samarbejdet alvorligt kan også ses i lyset af, at de ved HLParty #27 gav os kr. 5000,- 

til indkøb af præmier. 

 

Tak til: 

Tak til vores fantastiske crew! I leverer en stor frivillig indsats, uden jer var der ikke 

noget HLParty. 

 

Tak til bestyrelsen for årets arbejde, vi er faktisk lidt seje, når det kommer til stykket. 

Sidst men ikke mindst tak til vores medlemmer og deltagere, hvad enten i er nye eller 

gamle gengangere, så er det bare fedt at se jer! 

 

Slut på Formandens beretning 

 

5. Kassererens beretning, herunder godkendelse af regnskab: 

 

Thomas Duhn fremlægger sin årsberetning som foreningens kasserer, skriftlig version kan 

findes til sidst i dette referat under bilag. 

 

Regnskabet godkendes enstemmigt. 

 

6. Medlemmerne mener: 

 

Formanden Stiller spørgsmålet til om Der skal være et Bestyrelseshonorar: 

Generalforsamlingen debattere dette et stykke tid, her er en række bekymringspunkter. 

 

Vil folk så ikke bare melde sig ind i bestyrelsen for pengenes skyld? 

Vil suppleanter modtage et honorar? 

Skal der være forskel på størrelsen af honorar, alt efter hvilket ansvarsområde 

bestyrelsesmedlemmet har? 

 

Skal generalforsamlingen ligge på et andet tidspunkt på året?: 

Kasseren foreslår slutningen af november eller start December, kunne være en mulighed. 

 

Deltagelse i generalforsamlingen på anden vis?: 

Der foreslås brugen af Discord voice chat.  
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7. Indkomne forslag: 

 

Forslag 1 - Kantinedrift (stillet af bestyrelsen) 

Thomas Duhn Gennemgik forslaget. 

 

Forslag 1 Vedtaget enstemmigt med de i alt 10 Stemmer FOR 

 

Forslag 2 - Arbejdsprogram 2018 (stillet af bestyrelsen) 

Formanden Gennemgik forslaget. 

 

Forslag 2a: under gennemgangen af Forslag 2 opstod der et ændringsforslag omkring 

Medlemsfordele, som vil give mere fleksibilitet for hvornår at ligge medlems arrangementet, 

samt generalforsamlingen. 

 

Forslag 2a Vedtaget enstemmigt med de i alt 10 Stemmer FOR 

 

8. Fremlæggelse og godkendelse af budget: 

 

Kassereren gennemgik bestyrelsens budgetforslag. 

 

Budgettet Godkendes med 10 Stemmer. 

 

9. Valg til bestyrelsen: 

 

kasserer 2 års periode: 

Thomas Duhn Genopstiller  

Thomas Duhn valgt ved fredsvalg. 

 

Sponsoransvarlig 2 års periode: 

Tor Soya Genopstiller med bemærkningen om at han kun kan garantere 1 år. 

 

Tor Soya valgt ved fredsvalg. 

 

Menigt medlem 1 år: 

Mikkel Poulsen genopstiller 

 

Mikkel Poulsen valgt ved fredsvalg 

 

Første Suppleant 1 år: 

Martin Rex Andersen og Benjamin Veistrup-Vetlov stiller op til posten. 

 

Martin 8 stemmer 

Benjamin 2 stemmer 

 

Martin Rex Andersen valgt ved flertal 

 

Anden Suppleant 1 år: 

Benjamin Veistrup-Vetlov valgt ved fredsvalg 

 

10. Valg af kritisk revisor: 

 

Fredrik Hornbæk Genopstiller og vælges ved fredsvalg 

 

11. Eventuelt: 

 

Ingen ved generalforsamlingen havde noget til dette punkt.  
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Bilag 1 Kasserens beretning: 

 

Det har i det forløbne år været et fornuftigt år økonomisk set ud fra årets bundlinje for 

foreningen ligesom forrige år, en stor tak skal lyde til alle vores medlemmer såvel deltagere, 

der har gjort det muligt, ved at støtte op omkring vores arrangementer. 

 

Ved påske arrangementet i år lykkedes at få næsten udsolgt med 186 pladser (181 solgte 

billetter + 5 fribilletter) ud af 200. Arrangementet var desværre langt fra en sucess grundet 

Hillerød kommunens Internet forbindelse desværre var udsat for DDOS angreb, som betød at 

internettet blev lagt ned, og vi desværre stod med et arrangement med en del udfordringer for 

at kunne afholde konkurrencer o. lign. på ordentlig vis, grundet det manglende Internet. 

 

Efter arrangementet, måtte vi i bestyrelsen handle på dette, hvor vi var i dialog med 

kommunens IT afdeling, hvor vi fik oplyst at der ikke var mulighed for hjælp eller support i 

forbindelse med lån af deres internet forbindelse. Vi måtte derfor som bestyrelse tage en 

større beslutning, omkring vi var nødsaget til etablering af egen fiberforbindelse for at det ville 

være muligt at afholde arrangementer fremadrettet. Denne blev etableret d. 23/06-17 af TDC, 

og har en årlig omkostning på kr. 32.985,00,- med en bindingsperiode på 2 år. Som 

finansiering af fiberforbindelsen valgte vi at opsige vores opbevaringsløsning hos Pelican med 

en årlig omkostning på kr. 13.890,00,- samt leje af affaldscontainere for de store 

arrangementer har vi fundet en anden løsning, hvor vi spare cirka kr. 6.500,00,-. pr. år. De 

resterende 

kr. 12.525,00,- finansernes gennem kantinesalget.  

 

Ved efterårsarrangementet valgte vi at give alle der deltog i påske arrangementet, en gratis 

fribillet ved tilmelding inden d. 03/09-2017 som kompensation for det udfordrende påske 

arrangement. Der blev næsten udsolgt med 187 pladser (94 fribiletter + 93 solgte billetter) 

I forbindelse med at få alle præmierne til at gå op i en højere enhed, samt sponsorerne stiller 

krav til hvilke konkurrencer præmierne skal gå til, har 

Vi indkøbt præmier for kr. 30.845,00. 

 

Vi har i det forgangne år, været nødsaget til at overskride vores budget på hardware kontoen, 

dette skyldes at vi har været nødsaget til at lave indkøb af en ny server, der cache alt hvad 

der bliver hentet ned fra internettet, af spil, Windows opdateringer o. lign. Denne har 

sammenlagt kostet kr. 6.856,00,-  Da enhedsprisen på delene har været under kr. 5.000,00,- 

er denne investering indkøbt på hardware kontoen, og ikke konto 3041 som er tekniske anlæg 

og maskine likvider. 
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Vi har derfor overskredet vores budget på hardware kontoen med kr. 6.148,51,- fra det 

budgetterede hvor vi havde afsat kr. 10.000,00 men har brugt kr. 16.148,51,-  

Årsregnskabet betyder at vi ender året med et resultat med et overskud, på 

kr. 9.684,01. 

 

Igen skal der lyde en stor tak til alle vore medlemmer og deltagere, for at støtte op om vores 

arrangementer, uden jer var det ikke muligt.  En stor tak til alle. 
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Hovedstadens LanParty Forening ordinær generalforsamling 29/12 2017 

Forslag: 1 – Kantinedrift 

Stillet af: Bestyrelsen 

 

Kursiv og understreget skrift i parentes foreslås slettet. 

Fed skrift foreslås tilføjet. 

 

--- 

 

Økonomiske Procedurer 

... 

Kantinedrift (Regnskab) 
 

Der føres separat regnskab for kantinedriften ved foreningens arrangementer. Det 

enkelte arrangements kantinedrift opgøres af kasseren og resultatet påføres et bilag, 

der underskrives af bestyrelsen (kasseren og den ved arrangementet 

hovedansvarlige). (Afsnit skift slettes) Bilaget indgår i foreningens regnskab. 

 

(Der oprettes en separat foreningskonto til de på budgettet afsatte midler til indkøb til 

kantinedrift.) 
 

--- 

Motivation: 

 

Overskriften ændres fra ’Regnskab’ til ’Kantinedrift’, så overskriften passer med 

indholdet. 

 

Praksis ændres, så bestyrelsen samlet skriver under på bilaget. Dette skyldes at 

kantinedriften er blevet mere kompliceret med betalinger spredt ud over Paypal, 

MobilePay og kontanter, mod alene kontanter før. Dette betyder i praksis at bilaget 

gennemgås grundigt af kasseren overfor bestyrelsen, og at bestyrelsen derefter 

samlet står inde for bilagets gyldighed. 

 

Sidste sætning slettes, da den er ganske overflødig. Bestyrelsen kan i praksis sagtens 

selv administrere, hvorledes man holder styr på dette. 
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Hovedstadens LanParty Forening ordinær generalforsamling 29/12 2017 

Forslag: 2 – Arbejdsprogram 2018 

Stillet af: Bestyrelsen 

 

Arbejdsprogram 2018: 

 

Medlemskontingent: 

Medlemskontingent for 2018 fastsættes til kr. 50. 

 

2 hovedarrangementer: 

Foreningen arrangerer 2 hovedarrangementer; ét i påsken, samt ét i uge 42. For 

begge arrangementer gælder, at målet er mindst 185 deltagere, plus crew. 

Pladsbilletprisen er kr. 175,- for medlemmer og kr. 225,- for ikke-medlemmer, med 

stigende pladsbilletpris frem mod arrangementets start. 

 

Medlemsfordele: 

Tilmeldingen åbner tidligere for medlemmer, pladsbilletterne er billigere og 

medlemmer inviteres til et arrangement mellem jul og nytår. 

 

Bestyrelsesopstart: 

Der afholdes bestyrelsesopstart med bestyrelsesmøde 3. weekend i januar, det vil sige 

d. 20.-21. januar 2018. 

 

Arbejdspunkter for 2018: 

1. Den nye hjemmeside skal være klar til 1. januar 2019. 

 

3 års plan:  

Tid: Vision: 

2018-2021 Base i Hillerød kommune 

2018-2020 HLParty arrangementer på Hillerødsholmskolen 

2018-2021 HLParty er et hyggelan 

2018-2021 5 partnere promoverer vores arrangementer 

2018-2020 TDC fiber, 500/500 mbit 

 

--- 

Motivation: 

Medlemskontingentet ændres ikke, men skal fastsættes hvert år på 

generalforsamlingen. 

Foreningen skal fortsat arrangere 2 hovedarrangementer. Forventet deltagerantal 

sættes op til 185 deltagere, hvilket anses for ”udsolgt” (så der er plads til at kunne 

give fribilletter væk, når det giver mening). Startprisen for pladsbilletter stiger med kr. 

25,- for medlemmer såvel som ikke-medlemmer. Prisstigningen sker for at styrke 

foreningens økonomi fremadrettet. 

Medlemsfordele er de samme som sidste år. 

 

Bestyrelsen vil indhente hjælp til at få en ny hjemmeside op at køre, derfor bør det 

være muligt at nå målet denne gang. 

Til slut har bestyrelsen opstillet en 3 års plan, der gør det tydeligt i hvilken retning 

foreningen bevæger sig.  
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Hovedstadens LanParty Forening ordinær generalforsamling 29/12 2017 

Forslag: 2a – Arbejdsprogram 2018 

Stillet af: Bestyrelsen 

 

Arbejdsprogram 2018: 

 

Medlemskontingent: 

Medlemskontingent for 2018 fastsættes til kr. 50. 

 

2 hovedarrangementer: 

Foreningen arrangerer 2 hovedarrangementer; ét i påsken, samt ét i uge 42. For 

begge arrangementer gælder, at målet er mindst 185 deltagere, plus crew. 

Pladsbilletprisen er kr. 175,- for medlemmer og kr. 225,- for ikke-medlemmer, med 

stigende pladsbilletpris frem mod arrangementets start. 

 

Medlemsfordele: 

Tilmeldingen åbner tidligere for medlemmer, pladsbilletterne er billigere og 

medlemmer inviteres til et  arrangement, der afholdes i forbindelse med generalforsamlingen 

 

Bestyrelsesopstart: 

Der afholdes bestyrelsesopstart med bestyrelsesmøde 3. weekend i januar, det vil sige 

d. 20.-21. januar 2018. 

 

Arbejdspunkter for 2018: 

1. Den nye hjemmeside skal være klar til 1. januar 2019. 

 

3 års plan:  

Tid: Vision: 

2018-2021 Base i Hillerød kommune 

2018-2020 HLParty arrangementer på Hillerødsholmskolen 

2018-2021 HLParty er et hyggelan 

2018-2021 5 partnere promoverer vores arrangementer 

2018-2020 TDC fiber, 500/500 mbit 

 

--- 

Motivation: 

Medlemskontingentet ændres ikke, men skal fastsættes hvert år på 

generalforsamlingen. 

Foreningen skal fortsat arrangere 2 hovedarrangementer. Forventet deltagerantal 

sættes op til 185 deltagere, hvilket anses for ”udsolgt” (så der er plads til at kunne 

give fribilletter væk, når det giver mening). Startprisen for pladsbilletter stiger med kr. 

25,- for medlemmer såvel som ikke-medlemmer. Prisstigningen sker for at styrke 

foreningens økonomi fremadrettet. 

Medlemsfordele er de samme som sidste år. 

 

Bestyrelsen vil indhente hjælp til at få en ny hjemmeside op at køre, derfor bør det 

være muligt at nå målet denne gang. 

Til slut har bestyrelsen opstillet en 3 års plan, der gør det tydeligt i hvilken retning 

foreningen bevæger sig. 
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