GENERALFORSAMLING I SKANDERBORG SKAKKLUB D.24. APRIL 2018
Formanden bød velkommen, men lige inden generalforsamlingen gik i gang, var der uddeling af præmier
fra den afsluttede Byturnering. Dette tog kasserer Bjarne Tornbjerg sig af.
Derefter tog Allan igen ordet og Generalforsamlingen gik i gang, og man gik til dagsordenens punkt 1.
Punkt 1. Valg af dirigent. Kai S. Munk blev foreslået og valgt enstemmigt. Kai konstaterede, at
Generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Derefter oplyste han, at der var 21 deltagere, hvilket er nok til,
at generalforsamlingen er/var beslutningsdygtig, hvilket kræver 25% af klubbens A-medlemmer, som der
p.t. er 48 af Derefter overlod han igen ordet til formanden
Punkt 2. Formandens beretning. Han nævnte de mange indlæg på hjemmesiden, som hidrørte både de
interne og eksterne begivenheder, som der har været i årets løb. 4-byturneringen som Skdb. Vandt. Der
havde været 30 delt. I Efterårsturneringen, 22 i Juleturneringen og 30 i Byturneringen. P.t. løber 5 kamp
turneringen af stablen. Vi havde haft DSU pigetræning i maj v. Peter Grove og Mads Andersen spillede
simultan med deltagerne. EMT’en i august med 44 deltagere. I starten af okt. var klubben arrangør af UDM med 92 børn på MB skolen. Jonas Bjerre spillede simultan og vi fik efterfølgende stor ros af
forældrene. I efterårsferien var der åbent hus med lille tilslutning. I efteråret var der 2 bankospil. Nogle fra
klubben havde arbejdet i BAUHAUS. Der var 24 deltagere til Julefrokosten. Anni + Kell var tovholdere. Colin
arrangerede Skak-quiz. Hurtigskak blev aflyst pga. for få tilmeldinger. Årets Skakspillerafstemning: Jonas
nr.2, Mads A. nr.3 og Rasmus Svane nr. 7.
Fremadrettet vil der blive arrangeret træning for klubbens medlemmer. Vi var igen i år arrangør af
ligaafslutningen, som blev afholdt primo marts på Niels Ebbesens Skole.
1. holdet vandt DM. 2. holdet vandt Mesterrækken og rykker op i 2. div.
3. holdet sidst i A-rækken. 4. holdet blev nr. 2 i D-række 2.
Af individuelle resultater Mads A. nr. 2 i Helsingør og har senere spillet i Abu Dhabi , Bohlinger open og EM
i 2018. Jonas Bjerre blev Europa Mester i U14 i 2017 og vandt DanPumps Kolding her i april. Han deltog
henover jul og nytår i 3-4 turneringer i Spanien. Kai Munk nr. 3 ved Senior DM i Kbh. Jan Rode deltog i
Herning hurtigskak.
Ved DM i påsken blev Bjørn Møller Ochsner nr. 1 med 8 p. af 9, Jonas blev 2. 6p og scorede samtidig IM
norm. mens Mads Hansen scorede 3p. I kort påske gr.1 deltog Chr. Frambøll og fik 2p., i gruppe 2 vandt
Morten Rasmussen med 4½ af 5 og Thomas Jose Brandt Hansen i gr. 3 fik 2p. Herefter var der spørgsmål
og debat. Bestyrelsens beretning blev godkendt.
Punkt 3. Fremlæggelse af regnskabet. Bjarne redegjorde for de forskellige tal i regnskabet. Regnskabet
viste et mindre overskud.
Et tilfredsstillende regnskab, men fremadrettet vil der komme til at mangle penge, hvis der ikke skaffes
sponsorer. Herefter blev der stillet spørgsmål til regnskabet, som kassereren svarede på.
I øvrigt ingen kommentarer. Regnskabet blev godkendt.
Punkt 4 Fastsættelse af kontingent. Der blev foreslået uændret kontingent, hvilket vedtoges.
Punkt 5 Plan for fremtiden. 15. dec. Julefrokost. 3 – 4 klubturneringer. EMT i slutning af august. Fortsæt
med skak i ældresagen. 2. Bankospil. Spisning i forbindelse m. Holdturn. Afslut 12. maj m. besøg på
Frihedsmuseet og derefter spisning i klublokalerne. Allan meddelte at bestyrelsen har besluttet at

ligaholdet nedlægges. Det skabte efterfølgende en heftig debat. Forsamlingen opfordrede den kommende
bestyrelse at overveje at videreføre ligaholdet under en eller anden form
Punkt 6 Indkommende forslag. Der var et forslag fra bestyrelsen, som foreslår at nedlægge
Støtteforeningen. Det var der stemning for. Der er ingen bestyrelse og ingen medlemmer her. Der blev
foreslået, at man udsender et girokort. Forslaget blev godkendt og det er så op til den nye bestyrelse, at
drage omsorg derfor.
Desuden var der et forslag fra Kell, som i al sin enkelthed gik ud på, at ingen må modtage betaling eller
penge fra skakklubben. Forslaget blev sendt til skriftlig af stemning. Af de 21 stemmeberettigede var der 15
imod forslaget, 3 var blanke og 3 stemte for forslaget. Altså det blev ikke vedtaget.
Punkt 7 Valg til bestyrelsen. Bjarne Tornbjerg (kasserer) , Vibeke Grue og Kell Hansen var alle på valg, ingen
ville modtage genvalg. Ny til bestyrelsen: Kai S. Munk blev foreslået og valgt. Claus Quist Jessen blev
foreslået og valgt. Thomas José Brandt Hansen blev foreslået og valgt. Som 1.suppleant valgtes Nicolai V.
Pedersen og 2. suppleant blev Bjarne Berring Rasmussen. Til revisor valgtes Torben Gregersen, og Per
Buttenschøn forblev revisorsuppleant.
Punkt 8. eventuelt. Bjarne gennemgik regnskabet for støtteforeningen. Der havde ikke været bevægelser i
årets løb. Kell takkede for årene i bestyrelsen. Morten oplyste, at der havde været 355 indslag på
hjemmesiden, og at de 311 havde været fra 4 personer. Der havde været 870 besøg på hjemmesiden.
Hans mindede om arrangementet d. 12. maj kl. 10.00. Herefter gik man over til at spise smørrebrød
BBR

