Referat af generalforsamling i Sjælsø Skakklub 8. april 2019

Fremmødte:
• Jesper Kristiansen
• Bent Guldborg
• Ole Bjerregaard
• Morten Poulsen
• Ove Rytter Jensen
• Michael Marshall
• Peter Sonne
• Jan Thomsen
• Arne Bjørn Jørgensen
• Palle Henriksen
• Tobias Halldorsson
Referatet bliver publiceret på hjemmesiden tillige med formandens beretning,
regnskab for den forgangne sæson og budget for den kommende sæson.

1. Valg af dirigent
Jesper indleder mødet og foreslår Arne som dirigent. Arne valgt med applaus.
Frank vælges som referent.
Arne konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt med en dags forsinkelse, dog
er der ingen af de fremmødte, som protesterer.
2.
Formandens beretning (klubbens aktiviteter i perioden siden forrige ordinære
generalforsamling samt bestyrelsens planer for den kommende sæson).
Tilføjelser og kommentarer:
• kom-hurtigt-i-form ved sæsonstart 2018/19 blev vundet af Arne B. Jørgensen.
• Arne modtager klapsalver og en flaske for indsatsen som web-master over
mange år.
o Endnu en gang opfordring til at melde sig som web-master. Ole tager
over indtil videre. Se yderligere detaljer under punktet eventuelt
nedenfor.
o Ole opfordrer til at fx holdledere sender et par ord til hjemmesiden efter
kampe. Andre må også meget gerne give input.
• Mere præcisering af regler ved point- og korrektionslighed skal vi have med
fremover. Godt indspark af Ove for at finde en måde at afgøre årets
klubmesterskab.
Beretningen ensstemmigt godkendt.
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Herefter uddeling af præmier til turneringsvindere, topscorerpræmier mv.
Præmiemodtagere som ikke var tilstede på generalforsamlingen, kan henvende sig
til Bent G.
3.
Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab
Nettotilgang af medlemmer fra sidste generalforsamling 2018 til 2019: 6 nye
medlemmer.
Bent G roser den gode disciplin med at betale kontingent.
God balance i regnskabet. Ca. 30.000 kr i indtægter og ca. 29.000 kr i udgifter.
En rimelig konstant likviditet på omkring 25.000 kr. på bankkontoen.
Regnskabet ensstemmigt godkendt.
4.
Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
5.
Målsætning for den kommende sæson.
(Oplæg fra bestyrelsen er basis for debatten)
Ambition om oprykning til division. Kommentarer fra salen:
• Hvordan kan vi støtte ambitionen?
• Træningsrunder?
• Flere aktivititer i det hele taget. Fx kig på Allerød Skakklub.
Nye brikker og materialer.
Grand prix turnering el.lignende aktivitet. Kommentar fra Palle: Måske skal
tillægstid indføjes, så der ikke spekuleres i tidsudtrækning.
6.
Fastsættelse af kontingent for det kommende år, samt forelæggelse af budget
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Senior: 1100 kr. Pensionist: 700 kr.
Junior: Bliver pt ikke opkrævet; kasseren foretager en vurdering i fald det bliver
relevant.
En større post på udgiftssiden er køb af materialer: 4500 kr.
De 4000 kr. anvendes til køb af 8 sæt nye ”store brikker” magen til de store brikker
vi har i dag. Vi kan så gemme andre typer brikker væk og sikre, at der ikke sker
sammenblanding. Så risikerer vi ikke, at skulle spille med sæt, hvori der også er
små brikker.
Således et budgetteret underskud på 3250 kr.
Kommentarer til budget:
• I andre klubber er kontingentet noget højere erfarer Ole B.
Kontigent ensstemmigt vedtaget.
7.
Valg af formand, kasserer og tre medlemmer til bestyrelsen, samt en eller
flere bestyrelsessuppleanter. Alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare.
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Formanden og kassereren skal dog være myndige samt være medlemmer af Dansk
Skak Union gennem Sjælsø Skakklub.
Jesper K genvalgt som formand.
Bent G genvalgt som kasserer.
Morten, Ole og Frank genvalgt til bestyrelsen.
Michael M og Erik Both genvalgt som suppleanter.
8.
Valg af revisor og en suppleant for denne
Arne J genvalgt som revisor.
Palle H genvalgt som suppleant.
9.
Samarbejdsaftale med andre klubber, såfremt en sådan foreligger
Ingen samarbejdsaftale, så ej relevant.
Overvejelse om at fjerne punktet fra vores vedtægters regel om at bringe det op på
generalforsamlingen.
10.

Eventuelt

Palle opfordrer mesterspillere til at melde til holdturnering, så vi kan forbedre
vores chancer for at rykke op til divisionsrækken.
Morten foreslår, at vi udvider sæsonen ind i juni. Jesper K undersøger om vi kan
have lokalerne til rådighed.
Sjælsø Open bliver ikke gentaget, siger Jesper, da vi ikke har set opbakning fra
egne medlemmer. Og branding-værdien er ikke stor nok. Andre må melde sig
under fanerne for at få lignende større turneringer til at fungere.
Web-master jobbet indeholder:
• Kartotek med partier er hidtil varetaget.
• Spilstatistik også varetaget.
• Websiden er den tredje komponent.
• Facebook-siden er den sidste komponent.
Så der er mulighed for at hjælpe ved at byde ind på en eller flere af disse.
Henvendelse til Ole B. Og så må alle medlemmer meget gerne komme med de små
historier, som gør hjemmesiden levende.
Måske skal vi (gen-)indføre holdpleje fx opdelt på hold.
Ove har prøvet solitaire-skak, hvor Bent Larsen førte deltagere frem til en bestemt
stilling og så skulle deltagerne gætte næste træk
Opfordring til at melde sig til forårsturneringen.
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----------Arne afslutter generalforsamlingen og takker for god ro og orden.

