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Formandens beretning til Generalforsamling 2021 i Karlslunde Esport 

Velkommen til ordinær generalforsamling i Karlslunde Esport 2022. 

Året 2021 startede desværre i coronaens tegn med nedlukning og online deltagelse til 

både træning og kampe. Vi havde prøvet det før og fik det bedste ud af den situation som 

samfundet og dermed vi befandt os i. 

 

Vi har både online og fysisk i lokalerne forsat den høje standard og leveret rigtig mange 

gode træninger til vores hold. Enkelte træninger er ligeledes blevet kombineret med 

bevægelse. 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. Vi må også sande og 

erkende, at vi til den daglige træning ikke kan fokusere ret meget i den retning. Det 

skyldes både tiden, men også faciliteterne rundt om os. Til vores LANs har vi stor fokus på 

bevægelsesdelen og det vil vi blive ved med. Vi skal også hele tiden italesætte vigtigheden 

ved bevægelseselementet overfor medlemmerne og så vidt muligt medvirke til at fremme 

den del.      

 

Officielt blev vi optaget i KIF´s vedtægter den 14. juni 2021. Vi har et rigtig godt 

samarbejde med Karlslunde Idrætsforening, sekretariatet med Peter Roslev i spidsen og 

hallens personale. Vi har stadig et godt samarbejde med DGI Esport og deres 

Esportskonsulenter. Endvidere har vi fået et godt ry blandt andre esportsforeninger, som vi 

fortsat skal værne om. Vi overholder vores aftaler og er fleksible samt villige til at flytte 

kampe, hvis der er brug for det i den travle hverdag.  

 

Bestyrelsen arbejder stadig målrettet på, at gøre Karlslunde Esport til et imødekommende, 

sjovt og rart sted at være for vores medlemmer. Vi har også sportslige ambitioner, men det 

kommer så længe det sjove ved esport er i centrum. Disse ting kommer igen ikke af sig 
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selv, men kræver mange frivillige timer på forskellige tidspunkter i løbet af en uge. Vi vil 

fortsat forsøge at sætte nogle gode rammer for vores trænere, medlemmer samt forældre. 

Dog skal vi stadig være flere til at bidrage med mere, hvis vi skal fortsætte vores 

fremgang. 

 

Vi har et godt økonomisk grundlag i foreningen, men får at opretholde den gode fremgang 

kræver det stadig nye løsninger. Vi skal løbende udfærdige ansøgninger til diverse fonde, 

ligesom vi får brug for nye sponsorer til foreningen. 

 

Vi har stadig vores hovedsponsorer AV-Center, Hair by Boldt og Ergotron, men alt har en 

udløbsdato og det har disse sponsorater også. Vi har flere sponsorer, som bidrager på 

anden måde eller med mindre beløb. Her vil jeg gerne nævne Baker Street, som i den 

grad bidrager til foreningen som turneringssponsor for vores Elite hold. I vores daglige 

arbejde med de unge mennesker, er alle sponsorer lige vigtige og alle medvirker til at 

Karlslunde Esport fortsat leverer kvalitet i udstyr og undervisning. Herfra skal der lyde en 

kæmpe tak for jeres velvilje og støtte!! 

 

Arbejdet med økonomien vil også fremover pågå i bestyrelsen og være i fokus, så vi sikrer 

et bæredygtigt grundlag for foreningen fremover. Tak til Lars, for at bidrage med din 

håndtering af økonomien, men så sandelig også som sparring til undertegnet i andre 

sammenhænge.  

 

Teknikudvalget har en særlig funktion i foreningen og ved årets LAN og turnering har I 

bidraget med gode løsninger og indkøb af nødvendigt udstyr. Bidraget med det 

nødvendige, så deltagerne på alle måder har kunne stole på det tekniske. Vi er glade for 

jeres input og store viden indenfor alt det tekniske. Stor tak herfra. 
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SoMe.  

SoMe udvalget holder alle orienteret om tiltag og fremgang i foreningen, ligesom de altid 

er på pletten med bevægende opslag.  

Vi har i dag en fantastisk hjemmeside (stor tak til Mie), som løbende opdaterer og gør 

denne attraktiv med diverse opslag. Vi er på Instagram, Facebook, Twitter samt Youtube 

og har vores egne tv-kanaler på Twitch.  

Vi har rigtig mange følgere og det stiger støt. I 2021 kom vi på Twitter, hvor der sker en 

masse. Det er stedet at være, hvis man gerne vil følge CS stjernerne og være en del af det 

community. Igen i 2021 har udvalget produceret langt over 100 forskellige opslag på 

diverse platforme.  

Vi har fået vores eget streaming studie, hvor der virkelig bliver leveret på højt niveau ����. 

Der bliver streamet kampe på alle niveauer i CS og medlemmerne elsker det. Velkommen 

til Jesper, som efter lidt oplæring, selv fandt den sidste vej til streaming og 

kommentatorrollen. SoMe udvalget fortjener igen i år den største ros og anerkendelse for 

Karlslunde Esports udbredelse i lokalsamfundet. De kreative opslag er med til at 

promovere foreningen og skaffe nye medlemmer.  

 

Sportsudvalget 

I CS:GO-afdelingen er vi tilbage på 5 hold fordelt på forskellig alder og niveau. Vi mistede 

et begynderhold i 2020, men det er startet op igen og det glæder jeg mig meget over. 

Holdene Elite, Academy, Spirit og SpeTo leverer alle flotte sportslige resultater og den nye 

pokalhylde skal allerede snart udbygges. Vi forsøgte os med et Oldboys hold i 2021, men 

det er desværre gået lidt i sig selv igen. Det gjorde det af mange forskellige årsager. 

Heldigvis ikke noget, der ikke kan fixes. Vi vil forsøge igen og det skal nok lykkedes at få 

et hold op at stå. 

 

Power Ligaen har været en stor omvæltning for vores Elite hold. De rykkede i 3. division, 

men havde ikke den fornødne erfaring og holdsammensætning til at forblive på det niveau. 

Derfor rykkede de tilbage i 4. division og nye spillere fra egen produktion er kommet på 

holdet til stor glæde for sportsudvalget. Vi tror på et comeback til 3. div.  
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Fortnite startede i 2021 rigtig godt, men langsomt kunne vi se eftervirkningerne af Corona. 

Afdelingen mistede medlemmer og vi måtte desværre også sige farvel til Tommy, som var 

den bærende kraft i afdelingen. Vi mistede en træner og måtte til sidst lukke et hold ned. 

Fortnite har stadig gode muligheder for overlevelse i Karlslunde Esport, men det kræver 

engagement, trænere og langt mere forældre opbakning. I skrivende stund er afdelingen 

på vej til at blive bygget op på ny. 

 

Vi kan ikke takke vores trænere nok.! Trænerne skal vide, at vi sætter stor pris på deres 

arbejde, for uden dem havde vi ikke en forening. Det er ikke nemt at finde trænere til vores 

forening, men dem vi har, gør en kæmpe indsats. Vi tror på, at vi med tiden kan være med 

til at udvikle vores egne trænere og derved sikre fremtidige trænerkapacitet.  

 

Vi havde en kæmpe drøm, da vi startede Karlslunde Esport op. Vi ville være sociale med 

gaming og det er vi lykkedes med. Vi har nu arrangementer for alle i form af LANs, men 

bedst af alt, så kom vi i 2021 i mål med vores helt egen Counter-Strike turnering. 

Karlslunde Esport Xtreme Masters.  

 

Den 17 oktober 2021 var en stor dag. KEXM 2021 blev spillet i gang og det var en 

bragende succes. 5 tilmeldte hold havde en perfekt dag og vi så CS spil i meget høj klasse 

fra alle hold. Vores eget SpeTo hold kom i finalen mod Jyllinge Esport, men det blev 

Jyllinge Esport, der blev den første vinder af KEXM 2021.  

 

Med disse ord vil jeg slutte mit indlæg af med at takke den samlede bestyrelse for et 

fantastisk samarbejde i det forgangne år. Der er altid nye udfordringer i vente og efter i 

aften vil der tilgå nye ansigter til bestyrelsen. Jeg ser frem til at gå endnu et år i møde 

sammen med jer. 

Karlslunde Esport 

     Formand, Jes K. Mølbak 
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