Bestyrelsesmøde i Sjælsø Skakklub
Mandag den 21/2-2021 kl. 19 (Conference call/Zoom)
Deltagere: Jesper K, Morten, Ole B, Bent G, Frank (referent).
Referat:
Lokaler
Samme lokaler som sidste år. Fordelingsmøde meget snart.
Økonomi
Regnskabet for 2020. Medfølger også et budget followup for 2020, hvor regnskabet sammenlignes
med budgettet. Vi har haft et overskud på 3.607 kr.
Bent: I forhold til budgettet har vi et overskud på 6.857 kr. Det bedre resultat skyldes primært, at vi
ikke har investeret i nye brikker. Der var sat 4500 kr. af til formålet. Alle, der er opkræver
kontingent, har betalt. For det sidste ½ år har jeg grundet vores nedlukning i perioder ikke
opkrævet kontingent af vores juniorer. De har heller ikke være tilmeldt DSU, så de har ikke kostet
os noget.
Juniorer er ikke medlemmer af DSU, så derfor ren indtægt. 7 juniorer.
Bent fremsender til Arne. Ingen bemærkning til regnskabet. Kan gå til revision.
Budget
Bent: Jeg har også vedlagt et forslag til revideret budget for 2021 og et budgetforslag for 2022.
Budgettet er baseret på det antal medlemmer vi har lige nu. Satserne til 8. Hovedkreds er uændret.
Det er også forudsat at vores kontingent til medlemmerne er uændret. Jeg anbefaler at vi på trods
af nedlukningen opkræver fuld kontingent for de voksne også i 2021. Det giver nok den bedste
opbakning på sigt til klubben. Vores formue svarer nogenlunde til 1 års kontingent. Vi vil dog kunne
klare kun at opkræve ½ kontingent 1. halvår 2021. Så mister vi ¼ af formuen. Der er ikke sat
kontingentindtægter ind på juniorerne. Det er min plan at de foreløbigt ikke opkræves kontingent
for 1. halvår 2021. Så må vi se hvem der er tilbage.
Diskussion:
For at sende et godt signal nedsætter pga. besparelse ved Coronanedlukning vi næste en
opkrævning med 100 kr., dvs. fra 350 kr. til 250 kr. for pensionister og fra 550 kr. til 450 kr. for
seniorer. Det beslutter bestyrelsen. Næste opkrævning i april. Bent tilpasser budgettet til denne
beslutning.
Jesper skriver til medlemmerne om denne beslutning.
Øvrige kommentarer til budget:
Materiale budget fra 2020 fremføres til 2021. Ellers er budgettet afhængigt af antal medlemmer.
Vi støtter 8 HK i ikke at opkræve kontingent for andet kvartal. Ikke den store indvirkning på vores
regnskab, 30 kr. pr senior og 15 kr. pr pensionist.

Generalforsamling
Skal afholdes senest slutning af april med 6 ugers varsel. Vi sigter mod 19. april.
Vi kan indkalde, som vi plejer, og så varsle at det evt. udskydes pga. Coronanedlukning.
Genopstiller bestyrelsen: Ja. Bent tjekker om Arne også vil genopstille som revisor.
Jesper informerer medlemmer.
Sæsonplan
Holdturneringen for 2020/2021 er aflyst.
Klubturneringen vil vi gøre vores bedste for at få afviklet.
Vi afventer oplukningen.
Jesper informerer medlemmer.
Eventuelt
Bent C er ved at melde sig ud, fordi han flytter til Næstved.
Online skak har ikke rigtigt fået fodfæste. Vi ved ikke helt hvordan vi kan sætte mere gang i den.

