
Referat 22/11-2020 HLPF General forsamling for 2020. 
Deltagende personer:  

Thomas Duhn, Mikkel Gliese Poulsen, Henrik Simonsen, Jesper Sommer, Christopher Veistrup-

Vetlov, Benjamin Veistrup-Vetlov, Tor Soya, Nikolai Haim, Camilla Bjerggaard, Rasmus Due 

Christiansen, Grit på vegne af Zygwing 

 

 

1. Valg af dirigent: Henrik Simonsen 

 

2. Valg af referent: Christopher Veistrup-Vetlov 

 

3. Valg af to stemmetællere: Jesper Sommer til Stream stemmer og Benjamin Veistrup-Vetlov 

til fysiske stemmer 

 

4. Formandens beretning: 

Henrik Simonsen, beretter om året. Og fortæller omkring at medlemstallet er faldet. Dette 

regnes med, at der ingen events har været holdt i året. Medlemstallet ligger på 44 

medlemmer 2020 under generalforsamlingen. 

Formanden fortsætter og nævner der blev gennemført en ekstraordinær generalforsamling i 

februar. Hvori en ny bestyrelse trådte til. 

I foråret blev foreningen kontaktet af Hillerød events. De havde et ønske om et hyggelan 

sideløbende med deres CS:GO turnering i Royal Stage.  

Der nævnes at påske eventet blev aflyst pga. covid-19 

Pga. dette manglende påskelan og denne mulighed for samarbejde, opsage bestyrelsen 

fiberforbindelsen der var tilknyttet på Hillerødholm skolen, da bestyrelsen mente, den kun 

sugede penge ud af foreningen. Den vil altid kunne oprettes igen, hvis dette bliver 

nødvendigt. Men bestyrelsen håber på samarbejde med Hillerød event. 

Over sommeren blev covid-19 værre og da der skulle planlægges efterårs event, trak 

Hillerød Event sig pga. manglende sponsorer hos dem. 

Bestyrelsen prøvede at etablere et event solo og havde udmeldt et event med 90 deltagere 

og 10 crew for at holde kravet på max 100.  

Pga. lavt salg samt hård udfordring med at samle crew, af forståelige årsager, valgte 

bestyrelsen af aflyse dette event. 

Derfor kom der ingen events i 2020 og formanden beretter dette nok ikke kunne have været 

anderledes. 



Formanden fortsætter og beretter årets arbejde. Her nævner han at bestyrelsen skulle se på 

om foreningen skulle blive i Hillerød eller finde nyt område at være bosat i. Derudover skulle 

bestyrelsen udarbejde en ny 3-års plan som desværre røg lidt i glemmebogen og blev 

genfundet i september. 

Pga. at formanden ikke genopstiller, meddelte han at opgaven om en ny 3-årsplan skulle 

påfalde den nye formand og den bestyrelse der vil være under denne person hvor 

bestyrelsen var enig i dette forslag. 

Og siden der ikke er lagt op til påskelan i 2021 vil den nye bestyrelse have god tid nævner 

formanden. 

Formanden takker så bestyrelsen for et godt samarbejde. Og anerkender at det har været et 

besværligt år som bestyrelse med alle de udfordringer der har været i covid-19 situationen. 

Formanden takker også alle medlemmer for dejligt samarbejde og tiltro. 

Jesper Sommer bryder ind med en gave til Formanden på bestyrelsens vegne som tak for 8 

lange år som formand. 

5. Kasserens beretning, herunder godkendelse af regnskab: 

Kasseren beretter om regnskabet. Der blev stillet spørgsmål til forskellige områder samt der 

blev kigget ned i en difference på 338kr på den positive side mellem 2019 og 2020. 

Formanden foreslår at der stemmes om godkendelse med den note at der var en difference 

på 338kr. 

Regnskabet godkendes med forbehold om gemmen gang af kritisk revisor, samt 

differencen tydeliggøres. 

6. Medlemmerne mener: 

Thomas Duhn roser bestyrelsen for at arbejde og prøve at opsætte events selvom covid-19 

var til stede. Han anerkender at bestyrelsen har stået ved og ikke givet op. 

Benjamin kommer med forslag; om at udvide betalings mulighed. Da mobilepay og 

bankoverførelse ikke er nok for ham. Paypal bliver foreslået af medlemmet. 

Formanden fortæller at ja vi kunne gøre mere i at informere om flere muligheder for at 

betale til medlemskab og entre end mobilepay.  

Der bliver spurgt om bestyrelsen har kigget ind på kortbetalinger. Tor Soya fortæller det ikke 

er så dyrt som man skulle tro og fortæller det er billigere end Paypal men dyrere end 

mobilepay. 

Pga, månedlige gebyrer burde bestyrelsen gå tilbage og kigge på om det kan betale sig stadig 

at være på mobilepay og/eller om der skal ændres i vores betalings metoder. Hvilket der 

bliver noteret. 

7. Indkomne forslag: 

Bestyrelsen opstiller et muligt arbejdsprogram: 

- Medlems kontingent fastsættes på 50kr. 



- Der forudsættes at forsamlingsforbuddet fortsætter og der først kan holdes event i uge 

42. Her forventes mindst 200 deltagere. 

- Medlemsfordele blev fremlagt. 

- Der planlægges en bestyrelses opstart midt i januar.  

- Der skal planlægges ny 3.års plan da den gamle er ved at udløbe. 

 

Der bliver spurgt om pristrappen fortsætter. Der forklares at foreningen overgår til en mere 

fast pris.  

Der bliver også spurgt om den nye pris vil skræmme deltagere væk og om dette er overvejet. 

Der svares det er overvejet og der forventes at den større og bedre lokation vil opveje 

prisen. 

Der nævnes at det er længe siden prisen er steget. Og der prøves at vise arrangementet er 

lidt anderledes end før og at prisen viser at kvaliteten er øget sammen med prisen.  

Der udvises bekymring omkring prisstigningen og at denne ikke er testet på forhånd ved et 

event.  

Der fortælles at hvis der var et påskelan kunne pristrappen være der. Bestyrelsen er 

forberedt på at der vil være nogen som muligvis skræmmes væk af prisen, men der 

forventes at der stadig vil komme deltagere, ved at se på gennemsnits prisen af betalende 

deltagere. Formanden fortsætter og siger dette forslag binder ikke bestyrelsen og der kan 

justeres til næste år hvis man finder ud af det kan gøres billigere. 

Benjamin pointere at i starten af salg. Er det måske 20% der udnytter den billige pris mens 

andre deltagere kommer senere når man er højere oppe i pristrappen. 

Camilla uddyber og forklare at manglen på viden om de nye faciliteter kan skræmme 

deltagere væk. 

Mikkel kommer med et input omkring at det at der er en fast pris, kan gøre det svære at 

finde sponsorere som kræver et vist deltager antal da deltagere kan vælge at betale ugen 

før. Thomas er enig med dette. 

Formanden forslår at der stemmes og uddyber at prisen og andet i forslaget kan ændres og 

gøres ved hvis de kan udregne at det kan gøres billigere eller anderledes. 

Tor uddyber deres arbejde med Hillerød Event. Og fortæller at foreningen burde kunne 

indflyde priserne i Royal stage kantinen. Der er tale med Hillerød Event om at de hjælper 

med PR og begge parter er interesseret i samarbejdet.  

Camilla er bange for at nye deltagere ikke har luft i budgettet til at kunne deltage. 

Jesper kommer ind på at den tidligere pris har været lav da vi kunne have lokationen gratis. 

Men med den nye lokation vil der være udgifter og han opfordre til hvis man kender store 

steder der kan fås gratis. Så må de gerne sende det til bestyrelsen. 

Mikkel kommer ind på at lokationen på Sjælland er bedre for folk fra København og omegn 

end at de tager til lan der holdes på f.eks. Fyn.  

 



Formanden tager det sidste ord og anerkender alt der er blevet sagt. Han nævner at 

forslaget er med henblik på 200 deltagere og hvis man mener der kan komme flere. Kunne 

bestyrelsen kigge på at sænke billetprisen alt efter situationen. 

Forslaget blev vedtaget med 10 stemmer for, 0 stemmer imod og 1 blank stemme. 

 

8. Fremlæggelse og godkendelse af budget: 

Formand og Kasser fremgår budget. Der stilles nogle spørgsmål omkring medlemskontingent 

og entre budget og der uddybes dette er et optimistisk budget. 

Det godkendes enstemmigt med 11 stemmer for. 

 

9. Valg til bestyrelsen: 

 

Der opremses hvilke poster der er på valg og hvilke der ikke er: 

- Formandspost er på valg 

- Kasser er ikke på valg 

- Sponsor ansvarlig er ikke på valg. 

- Menigt medlem på 2 år er på valg. 

- Menigt medlem på 1 år er på valg 

- Første Suppleant er på valg. 

- Anden Suppleant er på valg. 

 

Der startes med formandsposten. Tor Soya stiller op til formandsposten som den eneste. 

Dette betyder; ved valg af dette, bliver sponsor ansvarlig åben til valg. 

Tor Soya er valgt som formand ved eneste opstillende. 

Derved gås der videre til Sponsor ansvarlig. Mikkel Gliese Poulsen stiller op til sponser 

ansvarlig. 

Mikkel Gliese Poulsen er valg ved eneste opstillende. 

Første bestyrelsesmedlems post på 2 år er næste. Jesper Sommer stiller op til denne post. 

Jesper Sommer er valgt som eneste opstillende. 

Andede bestyrelsesmedlems post på 1 år. Stiller Henrik Simonsen op. 

Henrik Simonsen er valgt som eneste opstillende. 

Første suppleant er næste. Benjamin Veistrup-Vetlov stiller op. 

Benjamin Veistrup-Vetlov er valgt ved eneste opstillende. 

Anden suppleant er sidste. Camilla Bjerggaard stiller op. 

Camilla Bjerggaard er valgt ved eneste opstillende. 

 



10. Valg af kritisk revisor: 

Thomas Duhn stiller op og er valgt efter eneste opstillende. 

 

11. Eventuelt: 

Intet af skrive om i eventuelt. 

  



 
Hovedstadens LanParty Forening ordinær generalforsamling 22/11 2020 
Forslag: 1 – Arbejdsprogram 2021, Stillet af: Bestyrelsen 

 

Arbejdsprogram 2021: 
Medlemskontingent: 
Medlemskontingent for 2021 fastsættes til kr. 50. 
 
1 hoved arrangement: 
Under forudsætning af at forsamlingsforbuddet tillader det arrangerer foreningen 1 hoved 
arrangement i uge 42. 
 
I uge 42 forventer bestyrelsen et samarbejde med Hillerød Events om et arrangement, hvor målet er 
mindst 200 deltagere plus crew. Pladsbilletprisen er kr. 300,- for medlemmer og kr. 350,- for ikke-
medlemmer. 
 
Medlemsfordele: 
Tilmeldingen åbner tidligere for medlemmer, pladsbilletterne er billigere for medlemmer og 
medlemmer inviteres med til et arrangement, der afholdes i forbindelse med generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsesopstart: 
Der afholdes bestyrelsesopstart med bestyrelsesmøde 3. weekend i januar, det vil sige d. 15.-17. 
januar 2021. 
 
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 

 
Ny 3 års plan: 
I løbet af 2021 udarbejder bestyrelsen en ny 3 års plan. 
--- 
 
Motivation: 
Medlemskontingentet ændres ikke, men skal fastsættes hvert år på generalforsamlingen. 
 
Det er bestyrelsens vurdering at det bliver vanskeligt, for ikke at sige umuligt at gennemføre et 
arrangement i påsken 2021. Skulle situationen mod forventning være en anden, har bestyrelsen altid 
muligheden for at arrangere noget i påsken, men det kan ikke være forventningen på nuværende 
tidspunkt. I uge 42 forventer vi til gengæld at gennemføre et arrangement sammen med Hillerød 
Events efter samme skabelon som vi forsøgte i år, men som desværre blev aflyst. 
 



Medlemsfordele er uændret fra tidligere år. 
 
Bestyrelsesopstart fastsættes efter traditionen til 3. weekend i januar. 
 
3 års planen er uændret fra tidligere, men eftersom den er i gang med at udløbe, er det på tide at 
bestyrelsen udarbejder en ny 3 års plan. 

 


