Hovedstadens Lan Party Forening

Referat fra ordinær generalforsamling
29/12-2018
1. Valg af dirigent:
Benjamin Veistrup-Vetlov blev valgt ved fredsvalg.
2. Valg af referent:
Henrik Simonsen blev valgt ved fredsvalg.
3. Valg af to stemmetællere:
Valgt blev Christopher Veistrup-Vetlov og Camilla Bjerggaard.
4. Formandens beretning:
Medlemsantal de sidste 5 år:
2014:
2015:
2016:
2017:
2018:

99 medlemmer
130 medlemmer
97 medlemmer
117 medlemmer
116 medlemmer

Foreningen har fortsat et medlemsantal omkring de 100.
Heraf antal medlemmer bosiddende i Hillerød kommune:
2014:
2015:
2016:
2017:
2018:

38
43
30
42
43

medlemmer
medlemmer
medlemmer
medlemmer
medlemmer

Antallet af medlemmer bosiddende i Hillerød kommune er interessant, fordi det er
foreningens hjemstedskommune.
Hovedarrangementer:
Der blev i 2018 afholdt 2 hovedarrangementer:



HLParty #28 i påsken, med 192 deltagere. Deltagernes samlede vurdering: 4,49.
HLParty #29 i uge 42, med 174 deltagere. Deltagernes samlede vurdering: 4,16.

Påskelanet forløb rigtig godt, hvilket også kan ses på deltagernes samlede karakter.
Ved efterårslanet blev vi ramt af en CS:GO opdatering, der gjorde at alle community
servere holdt op med at virke. Derfor virkede hverken vores egne servere, eller dem
vi lejede. Først da en løsning blev delt på internettet, kunne vi komme videre. Derfor
blev konkurrencerne desværre meget forsinket.
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Deltagerantal de sidste 5 år:
Lan / Tidspunkt:
#29 / Efterår 2018
#28 / Påsken 2018
#27 / Efterår 2017
#26 / Påsken 2017
#25 / Efterår 2016
#24 / Påsken 2016
#23 / Efterår 2015
#22 / Påsken 2015
#21 / Efterår 2014
#20 / Påsken 2014

Antal deltagere:
174 / 200
192 / 200
184 / 200
181 / 200
184 / 200
200 / 200
188 / 200
198 / 200
155 / 200
92 / 100

Deltagerantallet i 2018 er nogenlunde uændret i forhold til 2017. Tilmeldingen i 2018
har dog gået langsommere end i 2017, derfor har vi til begge arrangementer anvendt
Facebook annoncering, for at booste billet salget.
Hvorfor det har været sværere at sælge billetter i 2018, er uklart.
Præmier:
Ved generalforsamlingen i 2016 diskuterede vi muligheden for at indføre
pengepræmier til HLParty arrangementerne. Foreningens medlemmer var på det
tidspunkt positiv overfor at undersøge muligheden nærmere.
Bestyrelsen har siden da undersøgt muligheder og konsekvenser, men har besluttet at
pengepræmier ikke er den rigtige løsning. Blandt andet vil det have den konsekvens,
at der skal betales skat af præmierne, for dem der vinder pengene, dermed vil
præmiernes værdi falde.
I stedet har vi ved HLParty 29 i efteråret forsøgsvis haft gavekort som præmie ved de
3 hovedkonkurrencer, CS:GO, LOL og Overwatch. Lad os sammen evaluere på brugen
af gavekort, når vi kommer til punkt 6: Medlemmerne mener.
Arbejdsprogram 2018:
Uddrag fra arbejdsprogram 2018:
”Den nye hjemmeside skal være klar til 1. januar 2019.”
Ved sidste generalforsamling havde bestyrelsen en forventning om, at det var muligt
at købe en ny hjemmeside. Vi er siden da blevet klogere på, hvor mange penge det vil
koste, idet vores krav ikke er helt almindelige. Bestyrelsen er således nået frem til, at
vi er nødt til at finde en anden løsning, så må det tage den tid, som det gør.
Julelanets placering:
Julelanet blev sidste år aflyst grundet for få tilmeldinger. På generalforsamlingen, der
trods alt blev gennemført, diskuterede vi, om julelanet skulle flyttes, f.eks. til
november måned.
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Dette resulterede i, at arbejdsprogrammet for 2018 blev ændret til ”...og medlemmer
inviteres med til et arrangement, der afholdes i forbindelse med generalforsamlingen.”
Dermed var der åbnet op for at tidspunktet kunne ændres, idet ordlyden tidligere år
havde været ”...og medlemmer inviteres til et arrangement mellem jul og nytår.”
Bestyrelsen er nået frem til at tidspunktet mellem jul og nytår er det bedste tidspunkt,
men som noget nyt annoncerede vi julelanet allerede under efterårsarrangementet,
samt åbnede tilmeldingen lige efter efterårsarrangementet. Det har tydeligvis virket!
Samarbejde med DGI Nordsjælland:
HLPF er fortsat medlem af DGI Nordsjælland, DGI Nordsjælland er til gengæld
medarrangør af HLParty arrangementerne. Dette samarbejde har resulteret i at DGI
Nordsjælland i år har sponseret kr. 5000,- både til påskelanet og efterårslanet.
Bestyrelsen er inviteret til et møde med DGI Nordsjælland i det nye år. Her forventer
formanden at vi får bedre kendskab til hinandens organisationer og at vi får sat
retning på vores samarbejde.
Honorar?
På generalforsamlingen i 2017 blev det debatteret om der skulle indføres et honorar
for bestyrelsesmedlemmer, for at tiltrække flere aktive personer til bestyrelsen.
Bestyrelsen har efterfølgende fulgt op på debatten fra generalforsamlingen. Det er
bestyrelsens beslutning, at honorar ikke er den rette løsning. I stedet ønsker
bestyrelsen at der er økonomisk råderum til at kunne skabe fælles oplevelser. Det er
fælles oplevelser, der giver lyst til at deltage og det gavner bestyrelsens sociale liv.
”Det blev også formandens job i 2018”
2018 har ikke været et optimalt år for bestyrelsen, set med formandens øjne. Der har
været for mange opgaver, der endte med også at blive formandens opgave.
Formanden arbejder præcis lige så ulønnet, som alle andre i bestyrelsen, og derfor er
dette ikke rimeligt.
Formanden har en klar forventning til, at hvis man stiller op til bestyrelsen, så er det
fordi at man har tænkt sig at deltage aktivt.
Tak til:
Tak til vores fantastiske crew! I leverer en stor frivillig indsats, uden jer var der ikke
noget HLParty.
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!
Formandens beretning godkendt.
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5. Kassererens beretning, herunder godkendelse af regnskab:
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, lykkedes det at få næsten udsolgt med 192 pladser (186
solgte billetter + 6 fribilletter) ud af 200.
Efterårsarrangementet lykkedes det ikke at indfri foreningens egne mål som blev
defineret i arbejdsprogrammet for 2018, der definere målet for hver af de to
hovedarrangementer til mindst 185 betalende deltagere. Vi kom ud med et resultat på
174 pladser. (163 solgte billetter + 11 fribilletter), som er en difference på – 22 solgte
billetter. Dog grundet ukendte årsager, gik tilmeldingen til arrangementet lidt mere
sløvt, end hvad vi har set tidligere, dette har betydet at trods de manglende solgte
billetter, lykkedes det at indfri budgettet for billetsalget, grundet den stigende
pladsbilletpris frem mod arrangements start.
I år har vi haft indkøbt præmier for 43.049,50,- kr. Hvor vi i budgettet havde afsat
40.000,- kr. og budgetteret med 2.000,- på kontoen ”sponsorater” I forbindelse med
samarbejdet med DGI Nordsjælland, fik vi 5.000,- kr. til påske arrangementet, samt
5.000,- kr. til efterårsarrangementet til indkøb af præmier. Det betyder at vi fik
8.000,- kr. mere ind i sponsorater end hvad vi havde budgetterede med, dog i
forbindelse med efterårsarrangementet modtog vi først betalingen efter
arrangementet var afsluttet, og var derfor desværre ikke muligt at bruge aktivt til
efterårsarrangementet. Bestyrelsens forslag for budgettet 2019, er derfor at disse
midler forbliver i præmiepuljen til 2019. Dette betyder at vi i budgettet for 2019 har
budgettet med præmier for 50.000,00,- kr. mod de 40.000,00,- for budgettet i 2018.
dog bør man forvente budgettet for 2020 vil kontoen præmier blive skaleret ned igen
til 40.000,00,- kr., med mindre man laver prisstigninger i entré prisen. Hvis vi
sammenligner med sidste år, brugte vi kr. 30.845,00. på præmier, så en stigning på
12.204,- kr. i procent en stigning på ca. 37%.
På tekniske anlæg og maskiner likvid kontoen 3041, havde vi 48,000,00,- kr. vi har i
2018 anskaffet små anskaffelser på kr. 23,068,24 kr. så den nye saldo på kontoen
bliver kr. 24.931,76,- Der er tale om små anskaffelser som er afskrevet med det
samme. (Multimedia pc, mikrofon udstyr, ram til lan-cache server).
Bestyrelsen foreslår derfor, at vi i indeværende år, ikke henstiller noget fra årets
resultat, til kontoen 3041 – Tekniske anlæg og maskiner. for at muliggøre
præmiebudgettet hæves til 50.000,- kr. for året 2019.
Årsregnskabet er godkendt uden anmærkninger, af Kritisk revisor Frederik Hornbæk,
pr. mail til den samlede bestyrelse af HLPF, den 11. november 2018.
Kasserens beretning godkendt.
Gennemgang af regnskabet for 2018.
Regnskabet er enstemmigt godkendt.
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6. Medlemmerne mener:
Gavekort:
Positivt: ”Kan bruges af alle”, bedre end computerdele, der ikke kan bruges af alle.
Negativt: Upersonlig præmie.
Gavekort skal præsenteres ”spændende” på scene og fotos.
Der skal findes en balance mellem gavekort og andre former for præmier.
7. Indkomne forslag:
Vedtægtsforslag: 1 – Ændring i opskrivning af budget per år
Gennemgang af forslaget (se bilag A).
Afstemning: 6 for, 7 imod, 7 blanke. Vedtægtsforslaget er ikke vedtaget.
Forslag: 1 – Arbejdsprogram 2019
Gennemgang af forslag (se bilag B).
Forslaget er vedtaget.
8. Fremlæggelse og godkendelse af budget:
Gennemgang af bestyrelsens budgetforslag for 2019.
Budgettet er vedtaget.
9. Valg til bestyrelsen:
Formand, 2 år:
Henrik Simonsen genvalgt ved fredsvalg.
Bestyrelsesmedlem, 2 år:
Camilla Bjerggaard valgt ved fredsvalg.
Bestyrelsesmedlem, 1 år:
Martin Rex Andersen valgt ved fredsvalg.
Første suppleant, 1 år:
Camilla Knap valgt ved fredsvalg.
Anden suppleant, 1 år:
Tobias Knudsen valgt ved fredsvalg.
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10. Valg af kritisk revisor:
Kandidater:
Benjamin Veistrup-Vetlov: 7 stemmer.
Rasmus Christensen: 12 stemmer.
Rasmus Christensen er valgt.
11. Eventuelt:
Således refereret af Henrik Simonsen.

Underskrifter:
_________________________________
Referent, Henrik Simonsen
_________________________________
Formand, Henrik Simonsen

_________________________________
Kasserer, Thomas Duhn

_________________________________
Sponsoransvarlig, Martin Rex Andersen
_________________________________
Bestyrelsesmedlem, Camilla Bjerggaard

_________________________________
Bestyrelsesmedlem, Tobias Knudsen

_________________________________
Første suppleant, Camilla Knap

_________________________________
Anden suppleant, Alexander Gottlieb
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Bilag A
Hovedstadens LanParty Forening ordinær generalforsamling 29/12 2018
Vedtægtsforslag: 1 – Ændring i opskrivning af budget per år
Stillet af: Christopher Veistrup-Vetlov
Forslag:
Forslaget lyder at i årets budget skal det gøres mere klart hvad bestyrelsen bruger af
penge til bestyrelsesmøder.
Dvs. der skal ikke bare stå ”Bestyrelsesmøder” i budgettet men der skal uddybes hvad
denne mængde penge bruges til.
Såsom mad/snack/drikke, rejsegodtgørelse, udflugter mm.
Begrundelse:
Begrundelsen for dette forslag kommer sig af, at budgettet ikke føles nok uddybet og
medlemmer kan udvikle en tanke om at penge, bemyndiget til ”Bestyrelsesmøder”
måske bliver brugt til andet end disse møder.
Hvis dette forslag vedtages, vil det kunne give en bedre transparenthed overfor
medlemmer, samt give bestyrelsen en tryghed om, at medlemmer ikke vil komme
med vilde beskyldninger, som måske ikke er reelle.
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Bilag B
Hovedstadens LanParty Forening ordinær generalforsamling 29/12 2018
Forslag: 1 – Arbejdsprogram 2019
Stillet af: Bestyrelsen

Arbejdsprogram 2019:
Medlemskontingent:
Medlemskontingent for 2019 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 3. weekend i januar, det vil
sige d. 19.-20. 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 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 sidste år.
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