
Hovedstadens Lan Party Forening 

Referat fra ordinær generalforsamling 

29/12 2016 kl. 14:00-18:00 
 
 
1. Valg af dirigent: 

 
Mikkel Poulsen valgt ved fredsvalg. 
 

2. Valg af referent: 
 
Tor Soya valgt ved fredsvalg. 
 

3. Valg af to stemmetællere: 
 
Erik Regnarsson og Martin Andersen valgt ved fredsvalg. 
 
Der er 14 mulige stemmer. 
 

4. Formandens beretning: 
 
Medlemmer: 
2012: 61 medlemmer 
2013: 86 medlemmer 
2014: 99 medlemmer 
2015: 130 medlemmer 
2016: 97 medlemmer 
 
Siden 2012 har det været valgfrit, om deltagere ved HLParty arrangementer er medlem af 
foreningen eller ej. I år har færre personer valgt at blive medlem, det er et godt spørgsmål 
hvorfor. Men trods alt ser det ud til at antallet af medlemmer har fundet et naturligt leje 
omkring 100 medlemmer per år.  
 
Antal medlemmer bosiddende i Hillerød kommune: 
2012: 17 medlemmer 
2013: 38 medlemmer 
2014: 38 medlemmer 
2015: 43 medlemmer 
2016: 30 medlemmer 
 
Antallet af medlemmer bosiddende i Hillerød kommune er interessant, fordi det er 
foreningens hjemstedskommune. I praksis har det dog ikke den store betydning, idet 
foreningen ikke søger tilskud fra Hillerød kommune. 
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Arrangementer: 
Der blev i 2016 afholdt 2 store HLParty arrangementer: 
- HLParty #24 i påsken, med 200 deltagere + 14 crew. 
- HLParty #25 i uge 42, med 184 deltagere + 15 crew. 
 
Påsken var en succes med udsolgt i god tid før arrangementet. På forummet søgte 
håbefulde deltagere efter billetter helt frem til arrangementets start. Tidsmæssigt er 
efterårslanet ikke så godt placeret, som påsken. Problemer med at få aftalen med vores 
hovedsponsor på plads betød også, at præmier blev annonceret meget sent, og så havde 
nogle jo nok valgt et andet arrangement. Dette taget i betragtning, var resultatet derfor 
tilfredsstillende. Men vi vil jo gerne have udsolgt! 
 
Vi havde i år en samlet præmiesum på hele kr. 95.000,- fordelt på 231 præmier. 
 
I efteråret ved HLParty #25 blev Overwatch konkurrencen en stor succes med 10 
deltagende hold, langt flere hold end ved større konkurrerende lan partys. 
 
Tak til SS-Network for at levere spilservere i 2016, der bare virkede. Også tak til Duhns 
kantine for at levere god service. Ikke mindst tak til alle vores deltagere, som var med til at 
gøre 2016 til noget ganske særligt! 
 
Arbejdsprogram 2016: 
Uddrag fra arbejdsprogram 2016: 
 
”Bestyrelsen skal i 2016 oplære nye NOC ansvarlige således at foreningen råder over mindst 
2 personer, til at varetage denne post.” 
 
Det er ikke let at finde egnede kandidater til denne opgave. I efteråret fik vi en NOC trainee, 
der på sigt kan varetage opgaven, men der mangler tid og ressourcer i foreningen til at 
oplære NOC trainees. 
 
DEV-team: 
DEV-teamet har i 2016 afholdt 3 møder. Samlet set har DEV-teamet ikke været i stand til at 
løse alle de stillede opgaver. Årsager og løsningsforslag kommer vi til, men 
 
først en gennemgang af årets mål: 
 
”Der skal oprettes en ny hjemmeside, der er klar til lancering senest d. 1. januar 2017.” 
 
Der er udarbejdet en kravspecifikation for den nye hjemmeside, der giver et overblik over, 
hvad hjemmesiden skal kunne. DEV har desuden undersøgt forskellige løsningsforslag, og 
arbejder pt. med en løsning baseret på CMS systemet Joomla. Der er dog stadig lang vej til 
lanceringen af en ny hjemmeside, da centrale dele af hjemmesiden ikke kan erstattes af 
færdige udvidelser til Joomla. 
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”Dev-team skal i samarbejde med bestyrelsen fortsætte udskiftningen af servere, samt 
optimere sammensætningen af servere og netværk, så foreningen kan afholde 
arrangementer på et stabilt grundlag.” 
 
DEV-teamet har før hvert arrangement gennemgået foreningens udstyr, dette har resulteret 
i, at defekte strøm- og netværkskabler er blevet kasseret, og at nye kabler er blevet 
indkøbt. 
 
Kort før påskelanet døde foreningens router, der var en brugt Dell server, vi havde købt i 
2014. Der blev derfor indkøbt en ny HP server, der nu kører pfSense. Vi har i 2016 
eksperimentet med et multiwan setup i pfSense for at opnå en internethastighed på 300 
Mbit. Dette har ikke fungeret optimalt, så vi arbejder nu på en løsning, hvor der indkøbes en 
edgerouter, der håndterer multiwan delen. 
 
Deltagere forventer i dag at man kan installere og opdatere spil under vores arrangementer. 
Dette stiller store krav til vores netværksopsætning. Denne opgave er ikke løst 
tilfredsstillende i 2016, men vi arbejder fremadrettet på at indkøbe og opsætte en dedikeret 
server til dette formål. Det engelsk lanparty Multiplay har en fed løsning, som de frit deler, 
det er dog ikke en guide for dummies, så det kræver teknisk ekspertise og tid at opsætte. 
 
Ved påskelanet var foreningens donerede HP backbone upålidelig. Første dag smed den 
datapakker væk, uden at vi kunne finde en årsag. Efter 1 dag, virkede den tilsyneladende 
igen. Da backbonen var upålidelig, blev den efter påsken kasseret. Vi indkøbte derefter 2 
TP-Link backbones, så vi fremadrettet har én backbone i brug, samt én backbone i reserve. 
 
DEV-teamet har i år bestået af 3 personer, 2 fra bestyrelsen, samt én ekstra person. Dette 
er klart for få personer, til at løfte de stillede opgaver. Det er svært at rekruttere personer 
til DEV, en del af problematikken er, at DEV er rodebunke af opgaver, det kan virke 
uoverskueligt at deltage i. Derfor lægger jeg og bestyrelsen op til, at vi i det nye år 
nedlægger DEV-teamet, og i stedet lader opgaverne diktere, hvilke arbejdsgrupper vi har 
behov for. 
 
Vi bør også overveje, om udvalgte opgaver kan udliciteres, f.eks. kunne det give mening at 
købe sig til dele af den funktionalitet vi ønsker på en ny hjemmeside. 
 
Foreningens fremtid: 
Foreningen har et godt udgangspunkt for fremtiden. Vi har en stor base af loyale 
medlemmer og deltagere, der kommer år efter år, der er derfor al mulig grund til at tro at vi 
i 2017 igen kan fylde hallen op med deltagere. 
 
I 2017 skal vi særligt have fokus på organiseringen af foreningen: Hvordan engagerer vi på 
alle niveauer nok personer til at vores mål lykkedes? 
 
Tak til: 
Tak til vores fantastiske crew, I gør en forskel! 
Tak til bestyrelsen for samarbejdet i 2016. 
En særlig tak til Tor, som sponsoransvarlig har du overgået dig selv i forhold til at finde 
sponsorer og sørge for gode præmier i år. 
 
Tak til alle vores sponsorer og samarbejdspartnere for at være med til at gøre vores 
arrangementer mulige. 
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Spørgsmål fra gulvet: 
Frederik Hornbæk spørger bestyrelsen hvorfor medlemstallet er faldet i 2016 i forhold til 
2015. 
Formanden svarer, at der ikke er nogen tydelig forklaring på dette da fordelene som 
medlem er de samme i 2016 som de var i 2015 
 

5. Kassererens beretning, herunder godkendelse af regnskab: 
 

Kasserer leverer sin beretning via en optaget video, da kassereren er på ferie. Beretningen 
er herefter lagt ind i tekstform. 
 
Kasserens beretning: 
Det har i det forløbne år været et rigtigt godt år for foreningen ligesom forrige år, en stor 
tak skal lyde til alle vores medlemmer såvel deltagere, der har gjort det muligt, dog har der 
været en mindre nedgang i antallet af folk der valgte at gøre sig til medlem af foreningen, vi 
er gået fra 120 medlemmer i 2015, til 94 medlemmer i 2016, det er dog ikke kritisk, og 94 
medlemmer er stadig et rigtig flot resultat, og noget vi fortsat kan være stolte af. 
 
Ved påske arrangementet i år lykkedes at få udsolgt, med alle 200 pladser, samt et rigtig 
flot resultat ved efterårsarrangementet med 184 ud af 200 pladser, 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.  
 
I det forgangne år, er vi gået fra at opbevare vores udstyr i en garage, til en fast 
opbevaringsløsning hos Pelican, så foreningen ikke længere skulle være afhængig af enkelt 
individer, da dette ikke var en optimal løsning for foreningen. Ligeledes betyder det at vi er 
forsikret mod indbrud, samt at udstyret er opbevaret i opvarmede lokaler så man undgår 
fugtskader. 
 
I det forgangne år, er det igen gået fantastisk godt for vore sponsor ansvarlige at få 
præmier fra sponsorer. 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 haft 
indkøbt præmier ind for kr. 11.073,50. 
 
Vi har i det forgangne år, været nødsaget til overskride vores budget på hardware kontoen, 
dette skyldes at vi har været nødsaget til at lave indkøb af ny hardware, heriblandt ny 
router samt backbone da begge var stået af. Begge var investeringer vi var nødsaget til at 
foretage os for at kunne afholde vores arrangementer. Da enhedsprisen på begge dele har 
været under 5.000,00,- kr, er disse investeringer indkøbt på hardware kontoen, og ikke 
konto 3041 som er tekniske anlæg og maskine likvider. Derudover der er indkøbt ekstra 
switche, netkabler, samt strømkabler. Vi har derfor overskredet vores budget på hardware 
kontoen med kr. 14.986,55,- fra det budgetterede hvor vi havde afsat kr. 10.000,00 men 
har brugt kr. 24.986,55. 
 
Årsregnskabet betyder at vi ender året med et resultat med et overskud, på kr. kr. 
7.335,51. 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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Årsregnskab: 
Regnskabet bliver forklaret af kassereren via en optaget video. 
 
Spørgsmål til årsregnskabet: 
Erik Regnarsson spørger ind til hvad transport og rejser dækker over: 
Svar: Kontoen dækker transport til bestyrelsesmøder, arrangementer, med flere, altså 
relevant transport. 
 
Erik Regnarsson spørger ind til hvad der har fået møder og oplysningsarbejdet til at gå over 
budget for 2017. 
Svar: Det er på grund af at crewet har været fuldtalligt i år, samt at der blev givet en 
ekstra lille gave til crewet ved påske lanet. 
 
Regnskabet godkendes med 14 stemmer for. 
 

6. Medlemmerne mener: 
 
Henrik Simonsen: 
 
hvordan gør vi jule lanet mere attraktivt?: 
 
Følgende forslag kommer frem: Deltagere ved jul bliver automatisk medlem i det 
følgende år. Goodiebag til medlemmerne ved deltagelse i julen. Lodtrækning af fribillet til 
næste lan. Jule deltagere får et gavekort til kantinen ved det næste store lan. Gør jule lanet 
gratis for medlemmer. 
 
Pengepræmier, hvad er medlemmernes holdninger: 
 
Der snakkes frem og tilbage om emnet, der er mange meninger både for og imod ideen om 
pengepræmier, dog er det ikke noget som generalforsamlingen vil udelukke, såfremt at det 
kan blive gjort på den rigtige måde. 
 
Yderligere gøres der opmærksom på at foreningen skal have styr på det juridiske med 
henhold til pengepræmier. 

 
7. Indkomne forslag: 

 
Vedtægtsforslag 1 – Hæfte for foreningen: 
 
Michael Piper gennemgår vedtægtsforslag 1. 
 
Vedtægtsforslag 1 vedtages enstemmigt med 14 stemmer for. 
 
Vedtægtsforslag 2 – Bestyrelsens størrelse: 
 
Lars-Peter Olsen gennemgår vedtægtsforslag 2. 
 
Ja stemmer: 11. 
Nej stemmer: 0. 
Blanke stemmer: 4. 
 
Vedtægtsforslag 2 vedtages. 
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Vedtægtsforslag 3 – Suppleanter i bestyrelsen: 
 
Michael Piper gennemgår vedtægtsforslag 3. 
 
Vedtægtsforslag 3 vedtages enstemmigt med 14 stemmer for. 
 
Vedtægtsforslag 4 – Menige bestyrelsesmedlemmer: 
 
Henrik Simonsen gennemgår vedtægtsforslag 4. 
 
Vedtægtsforslag 4 vedtages enstemmigt med 14 stemmer for. 
 
Forslag 1 - Sponsoransvarlig: 
 
Sarah gennemgår forslag 1. 
 
Forslag 1 vedtages enstemmigt med 14 stemmer for. 
 
Forslag 2 - Arbejdsprogram 2017: 
 
Henrik Simonsen gennemgår forslag 2. 
 
Forslag 2 vedtages enstemmigt med 14 stemmer for. 

 
8. Fremlæggelse og godkendelse af budget: 

 
Kassereren gennemgik bestyrelsens budgetforslag for 2017 via video. 
 
Ja stemmer: 13. 
Nej stemmer: 0. 
Blanke stemmer: 1. 
 
Budget for 2017 vedtaget. 
 

9. Valg til bestyrelsen: 
 
Formandsposten 2 årig: 
 
Henrik Simonsen genopstiller til posten. 
Næste gang posten er på valg er ved generalforsamlingen i 2018. 
 
Henrik Simonsen vælges ved fredsvalg. 
 
Kassererposten 1 år: 
 
Posten stilles vakant og 2017 bestyrelsen finder den rette at indsupplere. 
Næste gang posten er på valg er ved generalforsamlingen i 2017. 
 
1 menigt bestyrelsesmedlem for 2 år: 
 
Sarah valgt ved fredsvalg. 
Næste gang posten er på valg er ved generalforsamlingen i 2018. 
 
1 menigt bestyrelsesmedlem for 1 år: 
 
Michael Piper valgt ved fredsvalg. 
Næste gang posten er på valg er ved generalforsamlingen i 2017. 
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Første suppleant 1 år: 
 
Mikkel Poulsen vælges ved fredsvalg. 
Næste gang posten er på valg er ved generalforsamlingen i 2017. 
 
Anden suppleant 1 år: 
 
Christopher Veistrup-Vetlov vælges ved fredsvalg. 
Næste gang posten er på valg er ved generalforsamlingen i 2017. 

 
10. Valg af kritisk revisor: 

 
Frederik Hornbæk valgt ved fredsvalg. 

 
11. Eventuelt: 

 
Bestyrelsen giver afgående bestyrelsesmedlem Martin Andersen en afskedsgave som tak for 
det gode arbejde gennem 4 år. 
 
 
Således refereret af Tor Soya d. 13. januar 2017, referenten kan fortælle at det var rart med video og 
lydoptagelsen, da referenten har haft en rapport der skulle afleveres til studiet. 
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Hovedstadens LanParty Forening ordinær generalforsamling 29/12 2016 
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: 

Praksis har i flere år været, at større indkøb besluttes af bestyrelsen. Det er logisk, og det må 
være en fejl, at ”køb” mangler i stykke 1. 
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Hovedstadens LanParty Forening ordinær generalforsamling 29/12 2016 
Vedtægtsforslag: 2 – Bestyrelsens størrelse 
Stillet af: Bestyrelsen 

 

Kursiv  og understreget skrift i parentes foreslås slettet. 

Fed skrift foreslås tilføjet. 

--- 

§ 4 GENERALFORSAMLING 

Stk. 9. Formand og 1 (2) menig(e)t bestyrelsesmedlem(mer) vælges for 2 år af gangen i lige 
år. Kasserer og sponsoransvarlig vælges for 2 år af gangen i ulige år. Det (2) sidste øvrige 
bestyrelsesmedlem(mer) samt kritisk revisor vælges for 1 år af gangen. Ved mere end én 
kandidat til en post, tildeles der taletid til kandidaterne i vilkårlig rækkefølge, inden der 
stemmes. Valget træder i kraft fra generalforsamlingens afslutning. 

§ 6 BESTYRELSEN 

Stk. 2. Bestyrelsen består af 5 (7) poster: Formand, kasserer, sponsoransvarlig samt 2 (4) 
menige bestyrelsesmedlemmer. 

Stk. 3. Formanden indkalder til bestyrelsens møder. Indkaldelsen sker skriftligt. Til mødet skal 
der foreligge en dagsorden. Der indkaldes til møde, når bestyrelsen beslutter dette ved flertal, 
eller når formanden skønner det nødvendigt. Desuden skal der indkaldes til bestyrelsesmøde, 
hvis mindst 2 (3) medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden, og 
mødet afholdes da senest 2 uger derefter. 

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 (4) bestyrelsesmedlemmer er til stede. 

--- 

Motivation: 

Vi har de seneste år haft problemer med at vælge en fuld bestyrelse. Det betyder for det                 
første, at bestyrelsen bruger tid på at finde kandidater til de ledige poster. Tid og arbejde, der                 
kunne bruges på at skabe gode arrangementer. 

Det betyder også, at vi ikke har haft kampvalg. Det er vigtigt at bestyrelsesmedlemmer 
vælges, det betyder dels at medlemmer rent faktisk bruger deres stemme, og at man som 
bestyrelsesmedlem rent faktisk er valgt. 

Med dette forslag reduceres bestyrelsen fra 7 til 5 personer, desuden korrigeres antal 
bestyrelsesmedlemmer andre steder, så forudsætningerne er uændret. 
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Hovedstadens LanParty Forening ordinær generalforsamling 29/12 2016 
Vedtægtsforslag: 3 – Suppleanter i bestyrelsen 
Stillet af: Bestyrelsen 

 

Kursiv  og understreget skrift i parentes foreslås slettet. 

Fed skrift foreslås tilføjet. 

--- 

§ 4 GENERALFORSAMLING 

Stk. 9. Formand og 2 menige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen i lige år. 
Kasserer og sponsoransvarlig vælges for 2 år af gangen i ulige år. De sidste 2 øvrige 
bestyrelsesmedlemmer samt de 2 suppleanter og kritisk revisor vælges for 1 år af gangen. Ved 
mere end én kandidat til en post, tildeles der taletid til kandidaterne i vilkårlig rækkefølge, 
inden der stemmes. Valget træder i kraft fra generalforsamlingens afslutning. 

§ 6 BESTYRELSEN 

Stk. 2. Bestyrelsen består af 7 poster: Formand, kasserer, sponsoransvarlig, (samt) 4 menige 
bestyrelsesmedlemmer samt første suppleant og anden suppleant. 

Stk. 3. Suppleanterne har taleret, men kun stemmeret i prioriteret rækkefølge hvis 
andre bestyrelsesmedlemmer er fraværende. 

Stk. (3) 4. Formanden indkalder til bestyrelsens møder. Indkaldelsen sker skriftligt. Til mødet 
skal der foreligge en dagsorden. Der indkaldes til møde, når bestyrelsen beslutter dette ved 
flertal, eller når formanden skønner det nødvendigt. Desuden skal der indkaldes til 
bestyrelsesmøde, hvis mindst (3) 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det 
overfor formanden, og mødet afholdes da senest 2 uger derefter. 

--- 

Motivation: 

Med dette forslag tilføjes 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne skal for medlemmerne 
ses som en mulighed for at snuse til bestyrelsesarbejdet og se om man får blod på tanden. 

Samtidig giver det bestyrelsen mulighed for at se nye ansigter an, f.eks. når der skal 
indsuppleres til bestyrelsen. 
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Hovedstadens LanParty Forening ordinær generalforsamling 29/12 2016 
Vedtægtsforslag: 4 – Menige bestyrelsesmedlemmer 
Stillet af: Bestyrelsen 

 

Kursiv  og understreget skrift i parentes foreslås slettet. 

Fed skrift foreslås tilføjet. 

--- 

§ 4 GENERALFORSAMLING 

Stk. 9. Formand og 2 menige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen i lige år. 
Kasserer og sponsoransvarlig vælges for 2 år af gangen i ulige år. De sidste 2 (øvrige) menige 
bestyrelsesmedlemmer samt kritisk revisor vælges for 1 år af gangen. Ved mere end én 
kandidat til en post, tildeles der taletid til kandidaterne i vilkårlig rækkefølge, inden der 
stemmes. Valget træder i kraft fra generalforsamlingens afslutning. 

--- 

Motivation: 

Konsistens er godt. 
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Hovedstadens LanParty Forening ordinær generalforsamling 29/12 2016 
Forslag: 1 – Sponsoransvarlig 
Stillet af: Bestyrelsen 

 

Kursiv  og understreget skrift i parentes foreslås slettet. 

Fed skrift foreslås tilføjet. 

--- 

Økonomiske Procedurer 

... 

Sponsoransvarlig: 

Transport 

Hovedstadens Lan Party Forening afholder transportudgifter i form af 
standardbilletter til og fra møder med potentielle såvel som aktuelle sponsorer. 

Sponsoransvarlig lægger selv ud for billetter til mødet, disse refunderes 
efterfølgende ved indsendelse af bilag til kasserer. 

Benyttes bil som transportmiddel, forudsætter det forudgående aftale med kasserer. 
Der oplyses afrejsedestination og slutdestination til kasserer, der udregner antal 
kilometer via tjenesten krak.dk, og der afregnes til føreren som følger: Der udbetales 
ikke for de første 24 km, de resterende udbetales med 1,90 kr. pr. km. 

Forplejning 

Hovedstadens Lan Party Forening afholder ikke udgifter til forplejning i forbindelse 
med sponsoransvarliges møder. 

Arbejdsgang 

Den sponsoransvarlige står for foreningens kommunikation med eksisterende såvel som 
potentielle sponsorer. Den sponsoransvarlige er gennem sit arbejde med til at indfri 
bestyrelsens forventninger til at skaffe de præmier, der skal være til rådighed. 

Den sponsoransvarlige må selv planlægge sit arbejde, herunder forvalte de økonomiske 
ressourcer, som bestyrelsen har tildelt. 

Den sponsoransvarlige er ansvarlig overfor bestyrelsen. I tilfælde af at præmieindkøbene 
overstiger 50% af præmiebudgettet til et arrangement, skal dette godkendes af bestyrelsen. 

--- 

Motivation: 

Der er tilføjet bestemmelser for transport og forplejning. 

Foreningen refunderer transport til og fra møder med potentielle, såvel som aktuelle 
sponsorer. Dette følger samme retningslinjer for transportgodtgørelse, som arbejdsgrupper, 
bestyrelsen, mv. 

Til gengæld refunderes forplejning ikke. Sponsoransvarlig må altså selv betale for dette. 
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Hovedstadens LanParty Forening ordinær generalforsamling 29/12 2016 
Forslag: 2 – Arbejdsprogram 2017 
Stillet af: Bestyrelsen 

 

Arbejdsprogram 2017: 

Medlemskontingent: 

Medlemskontingent for 2017 fastsættes til kr. 50. 

2 store arrangementer: 

Foreningen arrangerer 2 store arrangementer; ét i påsken, samt ét i uge 42. For begge 
arrangementer gælder, at målet er mindst 175 deltagere, plus crew. Pladsbilletprisen er kr. 
150,- for medlemmer og kr. 200,- 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. 
14.-15. januar 2017. 

Arbejdspunkter for 2017: 

1. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der arbejder videre på ny hjemmeside. Hjemmesiden 
skal være klar til brug i slutningen af 2017.  

2. 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. 

--- 

Motivation: 

Medlemskontingentet ændres ikke, men skal fastsættes hvert år på generalforsamlingen. 

Foreningen skal fortsat arrangere 2 store arrangementer. Forventet deltagerantal sættes op til 
mindst 175 deltagere. Startprisen for pladsbilletter forbliver uændret for medlemmer såvel 
som ikke-medlemmer. 

Medlemsfordele er de samme som sidste år. 

Da det i de seneste år ikke har virket at drive et udviklingshold (DEV team), er dette ikke 
længere på programmet. I stedet vil vi forsøge at tiltrække mere arbejdskraft ved blandt andet 
at anvende mere specialiserede arbejdsgrupper. 
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