
 

Referat fra Generalforsamling 
  
 

 
Afholdt den 8. marts 2017 klokken 20.00 i værkerne Sorø. 
Varslet via Facebook d. 6. februar 2017 
 
Referent: Jacob Jenner Rasmussen 
Ordstyrer: Luise Blomgaard  
 

 
Årsberetning: 

 
Medlemmer og Frivillige 

● Vi har haft vækst i medlemsantal og frivillige medhjælpere. Foruden at medlemmerne 
er mere stabile end de forgangne år. 

● Meget positiv feedback fra medlemmerne iflg. meningsmåling og en meget fin 
tilkendegivelse fra forældrene ved årets afslutning.  

● Det er Coding Pirates Sorø´s ønske at vi skal vi have flere events ala f.eks. 
hackathons, hvor børnene får lov, at lave dere egne små projekter.  

 
Lokaler 
Sorø Kommune lidt responsive når det kommer til lokalerne. Det er ønsket, at Coding 
Pirates får deres egne lokaler. Sorø kommune er meget engageret, dog uden at give noget 
positiv respons når vi henvender os. Luise vil forsøge, at kontakte Sorø kommune igen, med 
henblik på, at få et konkret svar.  

● Det er Kommunens ønske, at Coding Pirates Sorø skal vi undervise deres matematik 
lærer på skolerne i programmering, så dette kan styrke skolerne i undervisning af 
programmering i skolen.  

● Kim har kontakt til Morten og Mikael Tagelsø i kommuen, meg henblik på videre 
samarbejde.  

 
Ringsted er interesseret i Coding Pirates. 
Ringsted kommune har et tæt samarbejde med Sorø kommune og har via dette samarbejde, 
fået kendskab til Coding Pirates Sorø. Ringsted vil meget gerne lave et lignende tiltag i 
Ringsted.  

● Der er planlagt et møde med Ringsted, Sorø kommune og Coding Pirates den 26 
maj 2017. Mere om dette møde vil blive kommunikeret ud internt i lærergruppen.  

● Det skal nævnes, at Coding Pirates Danmark har i skrivende stund lukket for 
tilgangen af foreninger i Danmark, idet de ikke kan følge med i hovedforeningen.  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Kontingent 
Det har været drøftet, at hæve kontingentet. hidtil har de 75.-D.kr. dækket udgifter til 
administration i Coding Pirates Danmark og Coding Pirates Sorø har ikke haft nogen midler i 
overskud, til køb af praktiske ting, (som eks. papir, printerblæk, mv.). I takt med, at 
foreningen har udvidet, kommer der fremadrettet også flere udgifter til materiale, 
hjemmeside og køb af elektronik. Foreningen vil dog fortsat søge om støtte til udstyr. 
 
Det er blevet fastsat, at kontingentet hæves til 200.- D.kr per sæson.  
 
Regnskab 
Der var ikke så mange kommentar til regnskabet, idet, at der ikke er noget overskud fra 
kontinenterne. Coding Pirates Sorø har XXXXX kroner på bundlinien, som er overførte 
indtægter fra sidste års hackathons.  
 
Regnskabet blev godkendt.  
 
Foreningens bestyrelse.  
Formand blev Kim Rostgaard som blev genvalgt. 
  
Næstformand blev Christian Christensen  
(overtaget fra Jacob Jenner Rasmussen) 
 
Kasserer blev Luise Blomgaard  
(overtaget fra Rasmus Selsmark) 
 
Suppleanter blev Lars Blomgaard og Søren Westerholm valgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Indkomne forslag 
Forslag fra Lars Blomgaard:  

● Virtuelle maskine som indgang til terminalen og hvad der må følge 
● Intro kursus til Linux og Raspberry pi? og installation af Styresystem på SD kort.  
● Få de lokale virksomheder med til sponsorater, Lars prøver at snakke med Alan Friis, 

som har lokalt kendskab til virksomheder. 
● Beskrivende information til forældrene, som kan være i form af flyers, One-pagers og 

/eller visitkort (evt.med QR kode til hjemmeside) 
 
Forslag fra Kim  

● Mere hardware ala Raspberry pi, MicroBit 
● Samling og opsætning af computere fra bunden  indstallere operativ system. 

 
Forslag fra Luise 
Skal vi lave en visionsplan 

● Hvad er det vi vil? 
● Hvad skal vi arbejde os hen imod? 
● Luise forslog, at lave en brainstorm / process med henblik på, at gøre Coding Pirates 

mere skarpe på vores vision, som skulle komme medlemmerne til gode.  
 
 
Mål for 2017 
Vi vil i foreningen fortsat arbejde videre med, at finde et lokale der er vores, og som kan 
rumme vores behov. Dette er et krav for at vi kan have ting så som lasercutters, 3D printere 
og egne PC´ere som eleverne kan arbejde med fra gang til gang.  


