
Referat for generalforsamling i E-Sport Taasinge (EST), onsdag d. 27. maj kl. 19.30  

På grund af COVID19-restriktionerne blev mødet afholdt online via Zoom Cloud Meetings. Bestyrelse samt 
revisor var dog samlet efter retningslinjerne i ESTs klublokaler.  

 

Formanden byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsen foreslår Peter Ibsen som dirigent. 

Peter Ibsen godkendes enstemmigt. 

Peter Ibsen takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen er indvarslet på lovlig vis. 

 

Bestyrelsen foreslår Ole Isø-Nielsen som referent. 

Ole Isø-Nielsen godkendes enstemmigt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Peter Ibsen gennemgår dagsordenen. 

Dagsordenen godkendes enstemmigt. 

 

3. Formandens beretning for bestyrelsens arbejder og foreningens aktiviteter.  

Formand Claus Beck Larsen fremlægger beretningen for ESTs første år. 

 

4. Godkendelse af regnskab  

Statsautoriseret revisor, Morten Pedersen, fra Revisionsfirmaet Edelbo gennemgår regnskabet. 

Anders Thomassen beder om fremadrettet at regnskabet sendes ud sammen med indkaldelsen til 
generalforsamlingen. Formand Claus Beck Larsen beklager og svarer, at det er taget til efterretning. 

 

5. Indkomne forslag  

Ingen indkomne forslag. 

 

  



6. Valg af bestyrelse  

- Formand Claus Beck Larsen er på valg (modtager genvalg).  
- Dann P. Sørig er på valg (modtager genvalg)  
- Lars Vermø på valg (modtager genvalg)  

De modtager alle tre enstemmigt genvalg for en periode på 2 år 

- Hege Torgersen er på valg (modtager ikke genvalg).  
Hege træder ud af bestyrelsen, og formanden takker for hendes store indsats og gode humør. 

Peter Ibsen informerer, at ifølge foreningens vedtægter skal bestyrelsen bestå af minimum 5 medlemmer. 
Med de tilbageværende 6 medlemmer, vil bestyrelsen kunne fortsætte arbejdet uændret. 

Formand Claus Beck Larsen oplyser, at bestyrelsen meget gerne ønsker nye kræfter i bestyrelsesarbejdet, 
så vi har en slagkraftig og kompetencemæssig bred bestyrelse til brug for et fortsat frugtbart arbejde. 

Anders Thomasen stiller op som kandidat. 

Anders bliver enstemmigt valgt ind i bestyrelsen. 

 

7. Fastsættelse af kontingent  

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

Det vedtages enstemmigt. 

 

8. Valg af intern revisor  

Statsautoriseret revisor, Morten Pedersen, fra Revisionsfirmaet Edelbo ønsker at fortsætte som revisor for 
foreningen. 

Han vælges enstemmigt. 

 

9. Eventuelt 

Revisor Morten Pedersen bemærker, at vedrørende fastsættelse af kontingent, er det klogt at have for øje, 
at foreningen som nu også fremadrettet har fornuftige likvider og en passende buffer lagt ind i budgettet.  

Peter Ibsen bekræfter, at det er der tænkt over. 

Hege Torgersen takker for at have været med i ESTs bestyrelse og for godt samarbejde. 

Formand Claus Beck Larsen understreger, at EST virkelig har brug for frivillige hænder til at fortsætte det 
gode arbejde også udenfor bestyrelsen. Han opfordrer alle medlemmer og forældre til at bakke op om 
foreningen og bidrage med at hjælpe til. Der er især brug for indsatser omkring sponsoraftaler og PR 
generelt. Så hvis man har lyst til at give en hånd med, skal man endelig kontakte bestyrelsen. 

Peter Ibsen takker for behagelig afvikling af generalforsamlingen som herefter rundes af. 

 

Dirigent, underskrift 

 


