Vedtægter til Danish Gaming Club
Vedtægter er senest opdateret d. 20/92015 af Dunpeal.

Intro (hvem er vi)
Danish Gaming Club (herefter benævnt DGC) er en samling af ligesindede, der spiller forskellige
spil for sjov med fokus på militær simulation, 1st person Shooters og strategi spil.
Klubbens overordnede eksistens er basseret på hygge-gaming og socialt samvær.
DGC spiller ikke klan-klampe da vi ikke ser konkurrence-elementet som en del af klubbens ånd.
Det står dog medlemmerne frit for selv, at arrangere kampe.
Derudover så arrangerer vi årligt flere fælles events til blandt andet Panzermuseum Münster,
Paintball, Åben hede i Oksbøl og så også vores helt eget LAN event, med konkurrencer, præmier
og masser af spas, gak og løjer.

Hvad spiller vi?
DGC startede med primært at spille Battlefield 2. Dette blev senere til Operation Flashpoint,
ARMA II med ACE og andre mods. Efterhånden som flere er kommet til er klubben dog blevet
mere casual og derfor spilles der i dag vidt forskelligt.
De mest spillede spil er: Arma III, League og Legends, World of Tanks og War Thunder, Payday II,
Company of Heroes m.fl.

Ansøgningskriterier
De eneste krav for, at blive medlem af DGC er, at man er minimum 18 år og taler dansk. Dette
krav er sat da vi ønsker en vis modenhed fra vores medlemmer. Opfylder du kravet og er du
interesseret i at game med ligesindede, er du mere end velkommen til at lave en bruger på vores
hjemmeside og udfylde kontaktformular med: Navn, alder og lidt om dig selv.
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2 måneders prøveperiode
Efter du har lavet en bruger får du oplyst information til vores Teamspeak server. En af de første
gange du kommer på, vil du nok blive trukket til side til en lille samtale. Der sker ikke noget
farligt, og det er mere for at høre lidt om, hvem du er og hvad du spiller. Du er også meget
velkommen til, at introducere dig selv på vores hjemmeside. Når samtalen er færdig starter din 2
måneders prøveperiode. Du skal ikke bevise noget i prøveperioden. Den er således tiltænkt, at vi
kan lære hinanden lidt at kende og for at du kan se klubben an og se om den er noget for dig.

Medlemskab
Pr. 01/06-13 indførte vi i klubben et frivilligt medlemskab. Dette blev ikke indført af nogle profit
mæssige årsager, men fordi de ledende kræfter i klubben bar udgifter for den daglige drift.
Beløbet er kr. 50,- pr. 3 måneder og således kan man købe et års medlemskab for kr. 200,Alle penge bliver brugt på medlemmerne og vil ikke blive brugt på nogle personlige udgifter.
Ikke-betalende medlemmer kan også deltage i klubben, men i mindre omfang på hjemmesiden og
har ikke mulighed for at deltage i events som klubben arrangerer. Mere om medlemskab kan
læses længere nede. Bestyrelsen er nedsat af betalende medlemmer.

Gæster
Det er tilladt for betalende medlemmer at medbringe gæster – altså personer, som hverken er
betalende eller ikke-betalende medlemmer af klubben. Ligesom så meget andet, skal dette dog
ske med måde. Vurderes det af en fra bestyrelsen, at have taget overhånd, skal dennes
anvisninger følges. Desuden opfordres gæster, som jævnligt benytter vores Teamspeak, til at
ansøge i klubben.

Etikette og opførsel
I DGC tror vi i høj grad på frihed under ansvar. Det betyder, at man i teorien må sige, hvad man
vil, men at man skal respektere andre.
Anstødeligt sprog og indhold tolereres naturligvis ikke og vi anbefaler vores medlemmer at
”stikke fingeren i jorden,” før de ytrer sig, således at der er plads til alle.
Politik og religion lægger ofte op til overophedede debatter og vi anbefaler derfor, at man holder
sig til det klubben centrerer sig omkring, nemlig hyggen ved at game sammen.
Ligeledes er almen høflighed god skik på Teamspeak serveren. Der er ingen tvang, men det er nu
engang høfligt at sige goddag og farvel når man går ind i og forlader kanaler på Teamspeak. Vi
advokerer i klubben til, at man benytter sig af Push-to-Talk da dette skaber langt færre
distraherende elementer i form af samtaler med mødre, telefonsamtaler og des lignende.
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Organisationsplan
Klubben er delt op i 4 typer medlemmer. Betalende medlemmer, ikke-betalende medlemmer,
prøvemedlemmer og bestyrelsen. Forskellen på medlemstyperne er grundliggende:

Betalende medlemmer:

Ikkebetalende medlemmer:

Teamspeak:
Mulighed at flytte på sig selv og andre.
Adgang til filesharing.
Mulighed for avatar.

Teamspeak:
Mulighed at flytte på sig selv og ingen andre.

Hjemmeside:
Kan stemme i klub afstemninger.

Spil Servere:
Ingen admin rettigheder.

Spil Servere:
Admin rettigheder.

Hjemmeside:
Kan ikke stemme i klub afstemninger.

Events:
Ingen mulighed for deltagelse i events.

Events:
Mulighed for deltagelse i events.

Rettigheder kan ændres løbende, så husk altid at se den opdaterede liste her:
http://gaming-club.dk/betaling/
Prøvemedlemmer har samme rettigheder som betalende medlemmer.

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af klubleder og bestyrelsesformand (Cryo), Økonomiansvarlig (PandeX),
HR-ansvarlig (Rasmusd), PR- og Markedsføringansvarlig (Gabba) samt Eventkoordinator
(Dunpeal).

Formand
Formanden har det overordnede ansvar i klubben og har derfor også et medansvar for de fire
andre poster.

Økonomiansvarlig
Den Økonomiansvarlige har ansvaret for klubbens penge beholdning, hvilket også indebære
ansvar for game servers, Teamspeak og hjemmeside.
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HRansvarlig
Den HR-ansvarlige har ansvaret for klubbens medlemmer, hvilket indebærer rekruttering af nye
medlemmer og håndtering af ansøgere og prøvemedlemmer. Har man et problem, en bekymring
eller en klage, skal man i første omgang kontakte den HR-ansvarlig, der efterfølgende vil
behandle henvendelsen.

PR og Markedføringsansvarlig
Den PR- og Markedføringsansvarlig har ansvaret for al intern og ekstern kommunikation,
markedsføring og sociale media. Dette indebære overordnet ansvar for streaming service og
gameplay videoer, samt nyhedsorientering til klubben fra bestyrelsen.

Eventkoordinator
Eventkoordinatoren har ansvaret for at planlægge klubbens årlige arrangementer, i samarbejde
med medlemmer der har interesse og lyst til at deltage i planlægningen.

Sociale aktiviteter
Da DGC er en klub med det sociale i fokus arrangeres der hvert år et LAN, som typisk ligger i
påsken. Derudover har der været ture til Panzermuseet i Münster, Paintball og Åben hede i
Oksbøl. Desuden mødes flere af klubbens medlemmer også privat.

Udsmidningsgrundlag
I DGC er vi generelt tolerante, men nogle regler skal dog overholdes. Kan disse ikke efterleves,
kan der udstedes advarsler og disse kan føre til eksklusion af klubben.
Advarsler og eksklusion kan ske pga. flg.
- Hadefuld retorik
- SPAM og flaming på forum el. Teamspeak
- Uacceptabel opførsel

Inaktivitet
Vurderes det, at du ikke er aktiv vil du blive kontaktet af den HR-ansvarlige. Hvis du ikke selv
mener, du har tid til klubben mere, eller lysten ikke længere er der, er du naturligvis velkommen
til at kontakte den HR-ansvarlige. Der er ingen sure miner og det er altid sjovere at få af vide,
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hvad der sker, end at du skal ”efterlyses” og bare ignorerer klubben. Medlemmer der er meldt ud
af klubben grundet inaktivitet eller manglende tid, er altid velkommen tilbage.
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