
Hovedstadens Lan Party Forening

Referat fra ordinær generalforsamling
23/11-2019

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 Tor Soya blev valgt ved fredsvalg.

4. Formandens beretning:

Medlemsantal de sidste 5 år:

2015: 130 medlemmer
2016: 97 medlemmer
2017: 117 medlemmer
2018: 116 medlemmer
2019: 103 medlemmer

Foreningens medlemsantal ligger fortsat omkring 100 medlemmer om året.

Hovedarrangementer:

Der blev i 2019 afholdt 2 hovedarrangementer:

 HLParty #30 i påsken, med 254 deltagere, det højeste antal nogensinde.
 HLParty #31 i uge 42, med 192 deltagere.

Begge arrangementer har været succesfulde baseret på deltagernes tilbagemelding, i 
hvert fald for deltagerne.

Grus i maskineriet:

2019 har været et år med alt for meget fokus på alt andet end kerneopgaven, og det 
frustrerer.

Formanden brænder stadig for at arrangere lanparties, men ikke for at rydde op efter 
andre personers tvivlsomme dømmekraft eller handlinger.

Tak til:

Tak til det fantastiske crew, der i 2019 har gjort en frivillig indsats ud over det 
sædvanlige. Ved begge hovedarrangementer har vi været for få til at løse opgaverne, 
men alligevel har vi sammen gjort det umulige.
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Tak til foreningens medlemmer og alle deltagere ved HLParty #30 og #31, det var 
fedt at se jer i 2019, uanset hvad fremtiden bringer.

5. Kassererens beretning, herunder godkendelse af regnskab:

Det har i det forløbne år været en ekstra stor opbakning til foreningens 
arrangementer, en stor tak skal lyde til alle vores medlemmer såvel deltagere, der har
været med til at støtte op omkring vores arrangementer.

Ved påskearrangementet havde vi 254 deltagere (244 solgte billetter + 10 fribilletter).

Ved efterårsarrangementet havde vi 192 deltagere (186 solgte billetter + 6 
fribilletter). Dette er ligeledes et rigtig flot resultat.

Foreningens mål, som blev defineret i arbejdsprogrammet for 2019, var sat et mål for
hver af de to hovedarrangementer med mindst 185 betalende deltagere. Dette er 
blevet opfyldt i 2019 ved begge arrangementer.

Vi har i 2019 haft en netto omsætning på kr. 167.765,38 mod det budgetterede på kr.
135.890,19. Dette skal primært tilskrives den store opbakning der var til påske 
arrangementet 2019. Årets arrangement omkostninger kr. 128.988,58 mod 
budgetterede kr. 129.500,00.

Årets resultat giver et overskud på kr. 37.104,30.

Årsregnskabet er godkendt uden anmærkninger d. 16/11-2019 af kritisk revisor 
Rasmus Due Christensen, pr. e-mail til den samlede bestyrelse af HLPF.

Gennemgang af årsregnskabet for 2019.

Regnskabet er enstemmigt godkendt.

6. Medlemmerne mener:

2 medlemmer udtrykker tilfredshed med foreningens arrangementer og håber på at 
foreningen kan fortsætte.

Diskussion om foreningens vedtægter og Hillerød kommunes bestemmelser, herunder 
om bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende i Hillerød kommune.

7. Indkomne forslag:

Der stilles forslag om at punkt 9 skal behandles før punkt 7.
Afstemning: 12 for, 0 imod, 3 blanke.
Punkt 9 behandles før punkt 7.

Forslag: 1 –   Ophør af foreningen  

Gennemgang af forslag (se bilag A).

Afstemning: 0 for, 14 imod, 1 blank. Forslaget er ikke vedtaget.
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Forslag: 2 –   Medlemskab i 2020  

Forslaget trækkes af Henrik Simonsen, da forslag 1 ikke er vedtaget. Forslaget er ikke
vedtaget.

8. Fremlæggelse og godkendelse af budget:

Generalforsamlingen har ikke et forslag til budget og fastsætter derfor ikke et budget 
på denne generalforsamling, men henstiller til at der indkaldes til en ekstraordinær 
generalforsamling, når bestyrelsen har et overblik over fremtidsmulighederne.

9. Valg til bestyrelsen:

Kasserer, 2 år:
Opstillede: Christopher Veistrup-Vetlov, valgt ved fredsvalg.

Sponsoransvarlig  , 2 år:  
Opstillede: Tor Soya, valgt ved fredsvalg.

Bestyrelsesmedlem, 1 år:
Opstillede: Mikkel Poulsen og Jesper Sommer. Med stemmetallet 6 mod 9 er Jesper 
Sommer valgt.

Første suppleant, 1 år:
Opstillede: Mikkel Poulsen, valgt ved fredsvalg.

Anden suppleant, 1 år:
Opstillede: Nikolai Haim, valgt ved fredsvalg.

10. Valg af kritisk revisor:

Opstillede: Claus Agerskov, valgt ved fredsvalg.

11. Eventuelt:

Ved HLParty #31 i efteråret var der et efterspil, hvor Hillerødsholmskolen kontaktede 
HLPF, da der var utilfredshed med den generelle rengøringstand af skolen. Herefter 
blev foreningen kontaktet af Hillerød kommune, og der er en risiko for, at foreningen 
vil modtage en regning i forbindelse med ekstra rengøring af skolen. HLPF har 
omvendt gjort opmærksom på, at skolen ikke altid er rengjort, når foreningen 
modtager skolens lokaler.

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

Side 4 af 6



Hovedstadens Lan Party Forening

Bilag A

Hovedstadens LanParty Forening ordinær generalforsamling 23/11 2019
Forslag: 1 – Ophør af foreningen
Stillet af: Henrik Simonsen

Ophør af foreningen:

Foreningen Hovedstadens LanParty Forening skal ophøre.

---

Motivation:

Det er svært på skrift at forklare årsagerne til forslaget, og jeg håber at foreningens 
medlemmer vil møde op til generalforsamlingen og stille spørgsmål.

Det er dog sikkert, at hvis foreningen skal fortsætte, skal nye kræfter træde til og 
træde ind i bestyrelsen. Ikke mindst vil foreningen mangle en formand og/eller en 
kasserer, der bor i Hillerød kommune.

Vedtages dette forslag, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor
et lignende forslag skal vedtages, før foreningen endeligt ophører med at eksistere.

Se også §11 i vedtægterne:

§ 11 OPHØR
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte 
stemmeberettigede på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene 
skal være en ordinær generalforsamling.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver en eller flere relevante foreninger 
efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser.
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Bilag B

Hovedstadens LanParty Forening ordinær generalforsamling 23/11 2019
Forslag: 2 – Medlemskab i 2020
Stillet af: Henrik Simonsen

Medlemskab i 2020:

Generalforsamlingen beslutter at alle medlemmer i 2019 får forlænget deres 
medlemskab til og med d. 28. februar 2020.

Samtidig lukkes der for tilgang af medlemmer d. 1. januar 2020.

---

Motivation:

I tilfælde af at forslag 1 vedtages, er der behov for at indkalde til en ekstraordinær 
generalforsamling. Af praktiske årsager bør denne ligges i januar eller februar måned 
2020.

Det giver ikke mening at skulle købe nyt medlemskab i 2020, hvis foreningen skal 
ophøre.

Med dette forslag forlænges medlemskabet af alle eksisterende medlemmer i 2019 til 
slutningen af februar 2020, således at foreningen har medlemmer, der kan deltage i 
den ekstraordinære generalforsamling.

Slutteligt lukkes der for tilgangen af nye medlemmer til foreningen, idet det ikke giver
mening at optage medlemmer i en forening, der er ved at ophøre.
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