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Foreningens formål: 

 
Foreningens formål er at udbrede og fremme interessen for esport.  

Formålet er ligeledes at skabe gode rammer, med fokus på fællesskab og med de bedst 

mulige forhold til udøvelse af esport.  

Foreningen vil samtidig fremme sundhed og trivsel igennem fysisk aktivitet og 

håndhævelse af esportens etiske kodeks. 

 

Økonomisk beretning 2020 

 
Karlslunde Esport første årsregnskab viser et overskud på 43.041 kr., hvilket er særdeles 
tilfredsstillende.  
 
Der har i opstartsåret været afholdt omkostninger til indkøb af 8 PC Setup på ca. 100.000 
kr.. Det har været muligt pga. medlemmernes velvilje til at betale dobbelt kontingent ved 
opstart, og efterfølgende har foreningen skaffet ekstraordinære indtægter fra sponsorer og 
fonde på i alt 96.600 kr.    
 
Alle 7 hold har deltaget i DGI`s turneringer i efteråret 2020 og foreningen udgøres af 44 
medlemmer. Foreningen afholdt et succesfuldt LAN Party i august, som fungerede som 
officiel åbnings event med indvielse af Borgmester Pernille Bechmann. Foreningens 
træningsaktiviteter har været afholdt via online træning i de perioder hvor Corona har 
lukket foreningens faciliteter i Karlslunde Hallen. 
 
Det har også været muligt at sende to trænere på DGI Træner kursus, hvilket er vigtigt for 
at dygtiggøre og fastholde trænerne. 
 
Karlslunde Esports egenkapital udgør pr. 31. december 2020 43.041 kr.  
  
 

Strategi for 2021  
  
Karlslunde Esport har fået en forrygende start som forening og har ca. 50 potentielle 
medlemmer på venteliste til spillet Fortnite. For at kunne udvikle foreningen har 
bestyrelsen 4 fokusområder for 2021: 
 
1.Aflønning af trænere 
Træner situationen har været præget af stor udskiftning og ustabilitet i 2020. Det har 
betydet et kæmpe arbejde for at få træningen gennemført og skabe en tilfredsstillende 
situation for medlemmerne.  
 
For at skabe større stabilitet blandt trænerne har bestyrelsen ønsket at skabe attraktive 
forhold gennem vedtagelsen af en trænerpakke, hvor en træner fra hvert hold  får tilbudt 
en trænerpakke bestående af: 

- Godtgørelse af udgifter på op til 5850 kr. p.a. 



- Vederlag som udbetales betinget af indsats op til 1500 kr. p.a. 
- Et DGI træner kursus hvert andet år 
- Gratis deltagelse og forplejning ved LAN Events arrangeret af Karlslunde Esport 
- Gratis medlemskab af Karlslunde Esport. 

For at få udbetalt godtgørelse og vederlag skal træneren stå for holdet i et halvt år 
(kontingentperioden), og denne udbetales halvårligt bagud. 
 
2. Større lokale 
For at kunne udvide foreningen er det nødvendigt at få udvidet de lokaler der er til 
rådighed i Karlslunde Hallen. Bestyrelsen har et godt samarbejde med Karlslunde IF`s 
forretningsudvalg, og er blevet stillet større lokaler i udsigt ifm. en udbygning af 
faciliteterne ved hal 3 i slutningen af 2022. 
 
I perioden indtil udgangen af 2022 har bestyrelsen lavet en aftale med hallen om, at vi kan 
bruge Mødelokale 1 til klubbens aktiviteter, når lokalet ikke er lejet ud til andre eksterne 
brugere. Hvis det sker skal vi træne online.    
 
Det er ikke en optimal situation, men set i lyset af Mødelokale 1 ikke lejes meget ud fordi 
det ligger på 3. sal ! er det stadig en attraktiv løsning for foreningen som derved kan få 
fundamentet klar til at realisere sin strategi. 
 
3. Flere Maskiner 
For at kunne udvide er der behov for flere maskiner. De mange engangsindtægter der er 
skaffet i 2020 danner sammen med et ”forventet” tilskud fra Greve Kommune grundlag for 
at foreningen køber 8 nye PC setup til mødelokale 1. 
 
4. Flere trænere og medlemmer 
Kapaciteten er klar til at vi kan udvide antallet af medlemmer i eksisterende spil CS:GO og 
FORTNITE. Det kræver imidlertid engagerede og stabile trænere at kunne realisere en 
udvidelse, og det har indtil nu ikke været muligt at skaffe. Så der skal søges efter trænere 
og medlemmer indenfor de nuværende spil så vi kan udvide antallet af medlemmer. 
 
Derudover vil bestyrelsen undersøge muligheden for at udvide indenfor nye eSportsgrene. 
Det vil være muligt gennem et samarbejde med engagerede voksne der vil være med til at 
drive nye afdelinger i Karlslunde Esport.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Regnskab Esport 01.01.20-31.12.20 

 Indtægter  
 

 Kontingenter  
 

1010  Kontingenter -68.499,32 
 

 Kontingenter i alt -68.499,32 
 

 
Greve kommune 

 

 

1405  Tilskud kurser -2.995,00 
 

1410  Medlemstilskud 0,00 
 

 Greve ordning i alt -2.995,00 
 

 
Andre indtægter 

 

 

1510  Sponsorer -47.118,60 
 

1520  Arrangementer -8.700,00 
 

1530  Tøjsalg -6.430,00 
 

1540  Udstyr 0,00 
 

1550  Tilskud div. fonde -49.500,00 
 

 Andre indtægter i alt -111.748,60 
 

 Omsætning i alt -183.242,92 
 

 

Udgifter 
 

 

 Medlemmer  
 

2010  Træner godtgørelse 0,00 
 

2110  Arrangementer 7.679,55 
 

2140  Kurser 5.390,00 
 

2170  Turneringsgebyr 8.155,00 
 

 Udgifter medlemmer i alt 21.224,55 
 

 
Kontingenter 

 

 

4010  KIF Hovedforening 0,00 
 

4020  Nødudgangen 0,00 
 

4030  DGI 0,00 
 

 Kontingenter i alt 0,00 
 

 
Administrations omkostninger 

 

 

4110  Telefon 0,00 
 

4120  Porto og gebyrer 1.193,00 
 

4130  Kontorhold 0,00 
 

4140  Booking system 0,00 
 

4150  Internet 1.431,03 
 

4160  Anskaffelser 805,05 
 

4170  Diverse 0,00 
 

 Administrations omkostninger i alt 3.429,08 
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Klubliv 

 

 

4320  Møder og generalforsamling 0,00 
 

4330  Gaver og blomster 0,00 
 

4350  Diverse 15.270,00 
 

 Klubliv i alt 15.270,00 
 

 
Vedligeholdelse 

 

 

5010  Udstyr 100.123,50 
 

5020  Lokaler 0,00 
 

 Vedligeholdelse i alt 100.123,50 

 

 Renter  
 

6110  Renteindtægter 0,00 
 

6120  Rente udgifter 154,31 
 

 Renter i alt 154,31 
 

6210  Overført årets resultat 43.041,48 
 

 Resultat -0,00 
 

 

Aktiver 
 

 

 Likvide beholdninger  
 

8210  Spar Nord kto. 9077 1380373897 68.821,56 
 

8310  Tilgodehavende 14.838,60 
 

8410  Forudbetalte omkostninger 0,00 
 

 Likvide beholdninger i alt 83.660,16 
 

 Aktiver i alt 83.660,16 
 

 

Passiver 
 

 

 Gæld  
 

9110  Forudbetalte kontingenter 0,00 
 

9120  Tilskud 0,00 
 

9510  Skyldige omkostninger -40.618,68 
 

 Gæld i alt -40.618,68 
 

 
Egenkapital 

 

 

9810  Egenkapital primo 0,00 
 

9820  Årets resultat -43.041,48 
 

9830  Overført resultat 0,00 
 

 Egenkapital i alt -43.041,48 
 

 Passiver i alt -83.660,16 
 

 Balance 0,00 
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