
Formandens Beretning til Generalforsamling 2020 i EST 
 
Velkommen til denne anden ordinære generalforsamling i E-Sport Taasinge.  
Afslutningen på EST´s 2. Leveår, og begyndelsen på år 3, nu med nye erfaringer, nye vaner, og 
nye oplevelser i bagagen.  
Som formand er det min pligt til generalforsamlingen at opsummere året der gik både i 
bestyrelsen og i foreningen som sådan. Denne gang ingen undtagelse, men i år er jeg også nødt 
til at komme ind på alle de ting der ikke skete 2020. Rigtig mange af de gode ideer og 
erfaringer og tiltag som vi skulle bygge videre på fra vores succesfulde åbnings år, blev 
desværre gang på gang skudt til hjørne. 
År 2 altså 2020, må derfor for os alle betegnes som et overordentligt vanskeligt og 
udfordrende forenings år. 
Store dele af året har vi pga. Corona ganske enkelt været lukket ned, og inkl. Sommerferien 
har jeg regnet på, at vi faktisk har været mere lukket end åbent desværre. Der har været to 
bølger, hvoraf den sidste nedlukning først lige er afsluttet d. 6. Maj i år.  
 
Efter første bølge kunne vi på medlemssiden konstatere en nedgang i medlemmer på ca. 30%, 
men det lykkedes os at hente dette ind i nye medlemmer inden 2 bølge satte ind i efteråret.  
Da vi først ultimo april i år er startet igen, er det svært at sige hvor stor skaden af 2. Bølge har 
været, men da udendørsaktiviteterne fik lov at starte før os ved vi allerede, at der er 
medlemmer der har valgt andre fritidsinteresser til, eller slet og ret ikke kommet ud af 
værelserne igen.  
Vi befinder os heldigvis i et lokalområde som er rigt på fritidsaktiviteter, og hvor vi langt hen 
af vejen kæmper om de samme medlemmer. Jeg er dog overbevist om, at vi mere 
komplementerer de eksisterende aktiviteter end at vi direkte konkurrerer med dem.  
Jeg ved at andre esportsforeninger på sydfyn og foreninger i al almindelighed er hårdt ramt 
efter Corona, derfor skal vi også blive ved med at kæmpe.   
Den kommende bestyrelse, kommer som et erklæret mål til at arbejde for at få nye og flere 
medlemmer til EST i resten af 2021. 
 
I den forgangne periode har vi i EST valgt at læne os op ad DGI Esport, som har sendt 
retningslinjer ud ift. de restriktioner vi har været underlagt, og derfor har vi også været trygge 
ved håndteringen, og kan heldigvis (og 7-9-13) melde hus forbi ift. Smitte i foreningen. 
Men et eller andet sted kigger vi ind i et ”New Normal” eller paradigmeskifte, for der er flere 
ting vi nok er nødt til at indstille os på bliver hængende også efter et fuldt åbent Danmark. 
Noget af det vi næppe slipper foreløbigt er den ekstra rengøring, hyppig afspritning, og 
udluftning. Men der er sjældent noget der er så skidt uden det er godt for noget andet, og jeg 
synes faktisk det har medført at mange af spillerne nu har fået nogle rigtig gode vaner, som er 
med til at passe på vores rammer og vores udstyr. 
 
Jeg kan sige, at vi i bestyrelsen har afholdt 10 møder enten Fysisk eller Online, og en tak til 
den siddende bestyrelse for arbejdet i det forgangne år. Mange problemstillinger er blevet 
vendt, og mange tiltag været drøftet. Lad os håbe, at resten af 2021 giver lidt nemmere 
arbejdsbetingelser når Covid19 tågen forhåbentlig letter. 
 
 
 



I perioden kan vi bla. sætte hak ved følgende tiltag som er gennemført: 
 

• Vi deltog i foråret på DGIs træner og lederseminar 5 ledere og trænere.  
• En opdatering  af vores maskiner med nye SSD harddiske, og dobbelt så meget RAM. 
• Indkøb af fysisk træningsudstyr altså kettlebells, slambolde, vægte, elastikker mv. fra 

DGI/DIFs Sommerpulje. 
• Endvidere BlazePods ved hjælp fra Nikolaj fra Rema 1000 Vindeby 
• Opstart af Valghold på Tåsingeskolen som proklameret i sidste beretning. 

 
Til gengæld lykkedes det bla. ikke sidste år at gennemføre: 
 

• Et nyt Lan 
• Promovering af Main-teamet ved SEF   
• Indførelse af et nyt klub/medlemssystem.  
• Gennemførelse af en strategidag i foreningen.  

 
Vores fysiske træning gennemgik i starten af 2020 en transformation. Efter starten hvor Mads 
Bogetoft stod for træningen, som var decideret træning som vi kender fra ”Training for 
Warriors” i Svendborg, overtog Nikolaj Jul det en periode, men efter sommerferien overtog 
Nicklas Lethan træningen, som han nu har formået at differentiere og tilpasse målgruppen. 
Det er en meget bred målgruppe, og en udfordrende opgave at styre unge mennesker i så stort 
et spænd som 8-18 år. Vi skylder Nicklas stor anerkendelse, og stor tak for arbejdet som jeg 
ved rigtig mange sætter pris på. 
 
Vores Fortnite-afdeling er medlemsmæssigt foreningens største, varetaget sikkert af Peter og 
Gustav, og med Jonathan og Sylvester som wingmænd. Under coronaen har de gjort et stort 
arbejde for de unge mennesker ift. Onlinetræning. Der var desværre rigtig mange som ikke 
valgte træningen til, simpelthen fordi de efter 6-8 timer med onlineundervisning hjemme ikke 
havde samme behov som normalt. Der har været rigtig mange igennem EST i fortnite-
afdelingen de sidste 2 år, det vælger jeg at tro er fordi vi har et super produkt, nogle fede 
rammer, nogle super instruktører, og et godt sammenhold. Tusind tak til hele Fortnite-
afdelingen for jeres store indsats. 
 
CS:GO afdelingen har været delt op i Main, Academy, og Youngsters.  
Headcoach Søren har stået for de første to hold, og Joakim og Albert har taget sig af de yngre 
og begynderne.  
Academy fungerer rigtig fint, og er flittige også med den fysiske træning. De formåede at 
trække foreningens første pokal i hus ved at vinde Esportligaens B-række sidste år. Flot 
præstation (og selvom det er spoile næste års beretning genvandt de den faktisk igen her 
foråret igen). Vi håber på at kunne tiltrække nye spillere til holdet, da det giver mulighed for 
bedre niveau opdeling, og det vil give et endnu stærkere sammenhold i gruppen. 
 
Vores Main-team som blev bygget op i 2019, var flere gange i løbet af 2020 udfordret på 
besætningen, og derfor jagtede holdet stabilitet. Men en flot 2. Plads i februar 2020 bevidner 
deres flotte niveau. Der er ingen tvivl om, at gutterne havde nogle store ambitioner, og lagde 
rigtig mange kræfter i deres CS. Så mange, at jeg flere gange sammen med Coach Søren havde 
en snak med dem om forventninger til dem selv og holdet. 



Desværre splittede holdet i eftersommeren i to dele, og vi havde valget mellem ingenting, eller 
at samle den ene halvdel op, og bygge et nyt delvist onlinebaseret team. Da setuppet blev 
noget mere prof. og vi øjnenede muligheden for i højere grad at kunne tiltrække sponsorer 
der kunne promoveres startede opbygningen af vores streamingstudie. 
Holdet gjorde det faktisk godt, så godt at vi – før vi fik skrevet en egentlig kontrakt med dem – 
desværre mistede vi hele holdet til Ambush Esport på Sjælland. Ja sporten er desværre stadig 
det ”vilde vesten”, og de unge mennesker er meget påvirkelige. 
Vi har lært rigtig meget i processen, og den vej er nok heller ikke gangbar for os i fremtiden. 
Blot 4 mdr. senere var holdet opløst og flere er så mætte at de er helt stoppet på CS scenen.  
Vi har derfor i bestyrelsen besluttet, at skal hvis der igen skal være et Main-team i EST, så skal 
det genereres lokalt, så der er et tilknytningsforhold til klubben, og til området. 
Desværre medførte bruddet efter sommerferien også, at vores træner på Youngsters Joakim 
Mazanti helt mistede også lysten til spillet, og stoppede i EST ved udgangen af året.  
Youngsters afdelingen er sidenhen varetaget af Albert, som til trods for sin unge alder virkelig 
er trådt i karakter, og har gjort et stort stykke arbejde som vi er ham rigtig taknemmelige for. 
 
 
Bestyrelsen har som skrevet i dagsordnen brug for lidt nye kræfter, idet to fra den gamle 
garde nu lader sig pensionere fra bestyrelsen. 
 
Ulrik Rosenberg, bestyrelsens urokkeligt positive livsnerve, og foreningens system-ekvilibrist 
– tusind tak for samarbejdet. Det kommer ikke som den store overraskelse for mig, idet for 2 
år siden da jeg spurgte dig sagde du; Jeg vil godt være med til at bygge det op, men så skal 
andre til. Du fik den utaknemmelige opgave at have dialogen med vores IT-leverandør, og 
generelt opbygningen af den maskinpark vi har i dag. ”Mission acompliced” må jeg sige. Du 
lovede, du leverede –BUM. Udover at det er dig der har holdt vores maskiner kørende, så var 
du jo også en af de toneangivende ophavsmænd til vores logo inspireret af Thors hammer…. 
Og en slange og noget midgårdsorm, og noget Valdemar Slot og jeg ved ikke hvad. En meget 
kreativ og spændende dialog, men resultatet står lige i skabet i dag. Tusind tak for dine gode 
inputs, tak for din ihærdighed, og generelt tak fordi du bare er dig.  
 
Ole Isø det kommer lidt mere uventet, at vi skal slippe dig nu. Du har dog lovet at vi må kalde 
på dig som frivillig hvilket jeg sætter stor pris på. Som jeg husker det kom du over og meldte 
dig som den sidste på vores stiftende generalforsamling. Vi kendte slet ikke hinanden, og ved 
første øjekast tænkte jeg hvad kan den mand som siger så lidt.  
Men du er jo knivskarp til computerspil…. Altså hvis vi nøjes med at snakke om spil som 
Donkey kong eller systemer som Amiga, eller Commodore64.  
Du er måske ikke den der gør mest væsen af dig, men Ole jeg har noteret du er som et godt 
stort løg…. Altså ikke i lugten… Men man kan simpelthen blive ved med at pille lag af dig ift. 
dine evner/skills. Du er for en bestyrelse gaven der bare bliver ved med at give…   
Du er bla. ophavsmand til vores hjemmeside, flere fondsansøgninger, Medlemskartotek, 
Fakturering, indberetninger, og jeg kunne blive ved… og sidst men ikke mindst, så fornægter 
det sig ikke at du er gift med en dansklærer, for du er bare en stensikker ankermand når det 
gælder det skriftlige i EST. Du har været en rigtig god Wingman, og du vil blive savnet rigtig 
rigtig meget i vores bestyrelse. Tak for kampen, tak for din kæmpe indsats, og forhåbentligt på 
gensyn en anden god gang.   
 



Til jer begge har vi selvfølgelig en lille ”tak for indsatsen gave”, som vi håber i vil nyde, og 
kigge tilbage på med gode minder herfra.    APPLAUS ! 
 
 
Det at sidde i bestyrelsen i EST giver en mulighed for at være med til at præge fremtiden for 
en forening i udvikling. Indenfor en sport som bliver mere og mere anerkendt. Vi har haft 
svære arbejdsbetingelser, men vi har formået at skabe os et navn, har nogle fantastiske 
rammer, og en generelt sund økonomi. Potentialet er stort, og der er brug for alle 
kompetencer i bestyrelsen. Spilforståelse eller erfaring med spil er absolut ikke et krav, og du 
vil sikkert lære nye ting som også vil udvikle dig personligt  
Vi vil arbejde for at der bliver en større forældreinvolvering, og frivillighed i foreningen der 
kan medvirke til at vi løfter i flok, og vi vil lytte til de unge så vi sikrer at EST er med fremme 
hvor de unge er. 
Så vil du gøre en forskel for de unge mennesker i det sydfynske, så kan vi bruge dig i 
bestyrelsen eller som frivillig i EST.    
Med disse ord vil jeg slutte mit indlæg, og håbe at får en ny og god slagkraftig bestyrelse 
sammensat her på generalforsamlingen til glæde for vores unge mennesker og vores område. 
 
Tak for ordet ! 


