Formandens Beretning til Generalforsamling 2020 i EST
Velkommen til denne første og lidt anderledes ordinære generalforsamling i E-Sport Taasinge.
Onsdag den 18. marts er en dag der for EST har stor betydning, fordi det er dagen, hvor foreningen tog sin
begyndelse. En dag vi havde håbet at kunne markere, men som Covid-19 desværre satte en stopper for.
I år godt et år siden idé blev gjort til virkelighed, et år siden bestyrelsen målrettet diskuterede vision, mål og
strategi og begyndte at tegne stregerne til det vi nu har i dag.
Siden opstarten har vi leveret rigtig mange gode spiltræninger til vores hold - kombineret med fysisk
træning. Vi har været repræsenteret ved Esportens dag i Borgerforeningen i Svendborg, afholdt flere
bootcamps i Main-teamet. Endelig har vi afholdt vores første LAN og vores første forældreforedrag. I
skrivende stund har vi deltaget med 3 hold i Esportsligaen, og vores Main-team i CS:GO har spillet ESD-liga,
spiller ESEA, og fik en flot 2. plads ved Fynsmesterskabet for skole og foreningshold.
Herudover har vi skabt strategiske samarbejder med bla. Tåsingeskolen med Kasper Føns i spidsen, et
samarbejde som bliver udvidet endnu mere i 2020. Claus og Susanne i SEF har vi et godt samarbejde med,
og Morten og Jacob i Esportsoplevelser (nu kaldet Eandsport) er vigtige samarbejdspartnere. Endelig har vi
fået et rigtig fint forhold til Esportskonsulent Jesper Friis, der også var første oplægsholder på vores
forældreforedrag. Sidst med ikke mindst så ved de nu godt i DGI hvor Tåsinge ligger på Esportslandkortet.
Jeg har i perioden talt ikke mindre end 12 officielle bestyrelsesmøder, samt et antal mindre pit-stops
undervejs, og mangt og meget har i sandhed været diskuteret. Jeg kan blot nævne hvilket udtryk skal
foreningen have, skal trøjen f.eks. være pink!? Hvordan laver man den fedeste ”Thors hammer”, og skal
den så vende - opad eller nedad? Hvordan kæder man i øvrigt den gode historie og udtrykket sammen, så
det ligner noget, der har med Esport at gøre? Fra at drømme om det kæmpestore LAN i Rundbuehallerne,
og helt ned til hvem der skal feje og sørge for at skraldet tages ud. Jo, vi har været rigtig, rigtig langt rundt i
bestyrelsen.
Den siddende bestyrelse har gjort EST mulig ved hjælp af ihærdighed, stor kreativitet, samarbejde og
mange timers hårdt - men også sjovt, frivilligt arbejde.
I bestyrelsen var vi enige om fra begyndelsen, at grundidéen skulle være, at EST skal stå på egne ben, som
et særkende i forhold til de øvrige E-Sportsforeninger i det sydfynske, der alle er en gren af en etableret
idrætsforening. En vision der gør, at alting skal laves fra bunden.
Med det in mente blev det økonomiske grundlag skabt ved henvendelse til en lang række fonde og lokale
erhvervsvirksomheder, hvor vi simpelthen har mødt en uovertruffen velvilje.
Det er ganske enkelt enestående, at vi på blot 3 måneder lykkedes at rejse en kapital på ca. en kvart million
(Det siger jeg bare fordi det lyder bedre en ca. 250.000,-). Med det i hånden (vel at mærke uden at bruge
det hele) har vi kunnet etablere EST med de faciliteter, vi nu har her omkring os.
En heroisk indsats af Hege og Ole med fondsansøgningerne lagde bunden – og tusind tak til jer for det.
Hertil har vi alle formået at aktivere vores gode lokale netværk, som har givet os økonomisk støtte, og alle
sponsorerne pryder gavlen ned til vores klublokale, og minder os om en kæmpe velvilje til os. Arbejdet med
økonomien vil også fremover pågå i bestyrelsen og være i fokus, så vi sikrer et bæredygtigt grundlag for
foreningen fremover.

Efter vi fik tildelt lokalerne under Tåsinge-hallen af Flemming og Bjarne, så skylder vi også en særlig tak til
Tømrerfirmaet Max Hansen for hjælp til renovering af lokalet under skarp og kyndig udførelse af Dann
vores hustømrer og altmuligmand. Flot arbejde. Dann, utroligt hvad vi faktisk har formået at få ud af 2 små
mørke slidte kælderlokaler på 2x15m2. Der blev lagt mange timer, men hvor er det også bare fedt!
Processen omkring vores maskiner, internetforbindelse, switch, router, kabling osv. vil jeg kun nævne i
korthed, Ulrik, for hvis ikke vi havde haft dig med på vognen her, så tror jeg simpelthen vi var endt med 10
Commodore 64 maskiner og et 64k modem, hvilket Ole nok gerne havde set. Der ville simpelthen have
være malet ”Game Over” i vores pande, og vores medlemmer var løbet skrigende bort.
Lad os sige det med det samme, det er godt vi kun én gang skal etablere fra 0, og at hardwaren forhåbentlig
kan holde en 3 års tid. Tak Ulrik for din altid positive tilgang, selv om næsten alt er blevet leveret med
udfordringer.
Bevågenhedsmæssigt har vi formået at være i Fyens Amts Avis, Øboen, Ugeavisen, Tøsingen og Radio
Diablo. Vi har i dag en fantastisk hjemmeside (stor tak til Ole og Allan Bojsen), og vi er på Instagram og
Facebook. Meget tæt på 300 følger os i øjeblikket på Facebook, og vi har produceret over 90 forskellige
indslag hertil. Indslaget om vores åbningsfest ramte en rækkevidde på svimlende 7.300 med hele 1.200
interaktioner d. 13. august 2019.
Lars aka Mr. SoMe, din formand kan næsten ikke få nok fra din hånd, det ved du, og du fortjener den
største ros og anerkendelse for vores kendskabsgrad ikke bare i lokalsamfundet, men bredt på de sociale
medier.
Jeg får henvendelser fra mange i mit netværk, som alle synes, det vi har gang i herovre er rigtig fedt, og at
vi laver nogle fede tiltag. Men det de også samstemmende siger er, hvor imponeret de er, over hvor gode vi
er til at promovere os.
Vi skal holde fast i det momentum, vi har, da det er en stærk medvirkende faktor til, at det lokale
erhvervsliv har øjnene positivt rettet mod os og sikrer en fortsat positiv medlemstilgang.
I foreningen tæller vi i dag ca. 35-40 medlemmer, og vores budget sagde i opstartsåret 30 medlemmer,
mens vi for året 2020 har budgetteret med en stigning til ca. 50 betalende medlemmer. Det er klart, at
starten af 2020 er vanskeliggjort af Corona-krisen, men vi vender stærkt tilbage og ved godt, at vi ”skylder”
lidt til alle de medlemmer, der til trods for nedlukningen alligevel har støttet med deres vigtige
kontingentbeløb.
Vi ville gerne have haft hold indenfor 3 spil ind, nemlig CS:GO, Fortnite, og League of Legends, men
sidstnævnte har vi dog ikke formået at finde grundlaget til. Vi holder dog fortsat øjne og ører åbne i forhold
til hvor spilretningerne går hen, så måske Fifa, Overwatch, Apex Legends, Minecraft eller måske det nye
Valorant pludselig finder vej til vores maskiner.
I CS:GO-afdelingen har vi pt. 3 hold bestående af foreningens Main-team, en solid base af akademi-spillere,
og sidst men ikke mindst vore spirende begynderhold. Derudover kæmper vi lige pt. med etablering af
vores Seniorhold. Akademiholdet var frem til krisens start så fuldt booket at et nyt hold var ved at komme
på tale. Holdene har været styret af vores Head Coach Søren Madsen og hans Wing Man Joakim Mazanti.

Fortnite-afdelingen har igennem hele sæsonen mønstret et tirsdags- og et onsdagshold. Der har været et
stort ryk-ind på holdene, og der har været udskiftning af spillere, der har gjort, at de to hold har kunnet
klare den løbende tilgang af spillere til holdene. Afdelingen har flot været styret af Peter Ibsen og hans
assistent Jonathan aka Jyner, men det er også med stor glæde, at vi i slutningen af sidste år fik tilført Gustav
Sørensen, som virkelig også er godt på vej med onsdagsholdet.
Samtidig med spiltræningen har vi med vores samarbejde med Training For Warriors i Svendborg kunnet
tilbyde 2 ugentlige fysiske træninger. Der er flere af de unge mennesker, der skulle vende sig til at få pulsen
højt op og lave nogle øvelser, de nok ikke helt har været vant til før.
Jeg har personligt fulgt træningen, og rigtig mange har virkelig rykket sig både styrkemæssigt men også
motorisk. Træningen startede op med Mads bag roret, men måtte overdrages til Nicolaj grundet Mads’
arbejde. Ærligt må vi indrømme, at det har krævet noget administration, og vi har også netop måtte
sammenlægge de to hold til ét. Men vi fortsætter visionen om at kunne kombinere fysisk træning med
spiltræning, da vi fortsat mener, at de to ting går hånd i hånd i vores forening. For det nye år pågår der
allerede dialog om en bredere trænerstab til den del.
Vi skylder generelt en stor tak til trænerne for den store målrettede indsats på alle holdene, og for i høj
grad at være forandringsparate i et opstarts-år, hvor vi i foreningen har skulle finde rammerne for vores
virke. Det har i flere situationer været som at køre og skifte hjul samtidig, men det har gjort os stærkere og
klogere på det vi gør til glæde for en lang række unge mennesker hver eneste uge.
I forbindelse med denne generalforsamling går en særlig tak naturligvis til vores afgående medlem Hege.
Tak for kampen du norske jente, du har været en uvurderlig inspiration i vores arbejde, én man har kunnet
regne med, og du vil virkelig blive savnet med dit glade humør og din pragmatiske tilgang til
udfordringerne. Vi håber fortsat at se dig som frivillig hjælper i foreningen fremover, når vi mangler en
hånd. Vi har købt en lille virtuel buket med tak for det gode samarbejde.
Med disse ord vil jeg slutte mit indlæg af med at takke den samlede bestyrelse for et fantastisk samarbejde
i det forgangne år. Mange nye udfordringer venter os i den kommende periode, og dem vil jeg se frem til at
gå i møde sammen med jer.

