Hovedstadens Lan Party Forening

Referat fra ekstraordinær generalforsamling
15/2-2020
1. Valg af dirigent:
Claus Agerskov blev valgt ved fredsvalg.
2. Valg af referent:
Henrik Simonsen blev valgt ved fredsvalg.
3. Valg af to stemmetællere:
Rasmus Christensen og John Larsen blev valgt ved fredsvalg.
Der er et antal personer tilstede, som ikke har fået købt medlemskab. Der stilles
forslag om at disse personer kan købe medlemskab og dermed gives tale- og
stemmeret ved generalforsamlingen.
Afstemning: 6 for, 0 imod, 1 blank. Forslaget er vedtaget.
4. Indkomne forslag:
Vedtægtsforslag: 1 – Hæfte for foreningen
Gennemgang af vedtægtsforslag (se bilag A).
Afstemning: 11 for, 0 imod, 0 blank. Vedtægtsforslaget er enstemmigt vedtaget.
Forslag: 1 – Arbejdsprogram 2020
Gennemgang af forslag (se bilag B).
Afstemning: 11 for, 0 imod, 0 blank. Forslaget er enstemmigt vedtaget.
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget:
Gennemgang af bestyrelsens forslag til budget for 2020.
Afstemning: 11 for, 0 imod, 0 blank. Forslaget er enstemmigt vedtaget.
6. Eventuelt:
Kort debat om crew fordele.
Således refereret af Henrik Simonsen.
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Underskrifter:
_________________________________
Referent, Henrik Simonsen
_________________________________
Formand, Henrik Simonsen

_________________________________
Kasserer, Christopher Veistrup-Vetlov

_________________________________
Sponsoransvarlig, Tor Soya
_________________________________
Bestyrelsesmedlem, Camilla Bjerggaard

_________________________________
Bestyrelsesmedlem, Jesper Sommer

_________________________________
Første suppleant, Mikkel Poulsen

_________________________________
Anden suppleant, Nikolai Haim
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Bilag A
Hovedstadens LanParty Forening ekstraordinær generalforsamling 15/2
2020
Vedtægtsforslag: 1 – Hæfte for foreningen
Stillet af: Bestyrelsen
Kursiv og understreget skrift i parentes foreslås slettet.
Fed skrift foreslås tilføjet.
--§ 9 HÆFTE FOR FORENINGEN
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst ét
yderligere bestyrelsesmedlem (i foreningen). (Mindst én af disse skal være
bosiddende i Hillerød kommune.) Ved optagelse af lån og ved køb og salg af
genstande hvis værdi overstiger kr. 5.000 tegnes foreningen af den samlede
bestyrelse.
--Motivation:
I praksis er der pt. kun en suppleant i bestyrelsen, der er bosiddende i Hillerød
kommune. Bestyrelsen ønsker ikke at være begrænset af dette og arbejder på at blive
godkendt af Hillerød kommune, uden denne begrænsning.
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Bilag B
Hovedstadens LanParty Forening ekstraordinær generalforsamling 15/2
2020
Forslag: 1 – Arbejdsprogram 2020
Stillet af: Bestyrelsen

Arbejdsprogram 2020:
Medlemskontingent:
Medlemskontingent for 2020 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 med til et arrangement, der afholdes i forbindelse med
generalforsamlingen.
Bestyrelsesopstart:
Der afholdes bestyrelsesopstart med bestyrelsesmøde d. 21.-23. februar 2020.
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

Nye 3 års plan:
I løbet af 2020 arbejder bestyrelsen med at tage stilling til om foreningen skal forblive
i Hillerød kommune, eller om foreningen skal skifte hjemstedskommune. Herunder
skal bestyrelsen udarbejde en ny 3 års plan.
--Motivation:
Medlemskontingentet ændres ikke, men skal fastsættes hvert år på
generalforsamlingen.
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Foreningen skal fortsat arrangere 2 hovedarrangementer. Forventet deltagerantal
sættes til 185 deltagere, hvilket anses for ”udsolgt” (så der er plads til at kunne give
fribilletter væk, når det giver mening). Startprisen på pladsbilletter er uændret fra
sidste år.
Medlemsfordele er de samme som sidste år.
3 års planen er uændret fra tidligere. Men eftersom den snart udløber, er det på tide
at bestyrelsen udarbejder en ny 3 års plan, herunder også tager stilling til, om
Hillerød kommune fortsat er den bedste hjemstedskommune.
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