
Generalforsamling 
 
Referat af ordinær generalforsamling i Frederikssund Skakklub torsdag d. 22/8-02. 
 
1. Valg af dirigent 

Per blev valgt og kunne erklære generalforsamlingen for lovlig indvarslet. Per var 
samtidig referent. 
 
2. Formandens beretning 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
3. Forelæggelse af revideret regnskab 

Regnskabet blev fremlagt af Henrik og godkendt enstemmigt efter et par enkelte 
afklarende spørgsmål. 
 
4. Fastsættelse af kontingent 

Det blev enstemmigt vedtaget, at vi fortsætter med uændret kontingent. 
 
5. Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke modtaget nogen forslag. 
 
6. Valg af bestyrelse + 1 suppleant 

Kasserer Henrik Mikkelsen og bestyrelsesmedlem Verner Engmann modtog genvalg. 
Steen Bjørn ønskede at fratræde som formand grundet arbejds- og familiemæssige 
forpligtelser, men fortsætter i bestyrelsen. Ejvin Madsen ønskede at fratræde 
bestyrelsen grundet forestående flytning. Suppleant Thomas Larsen indtræder i 
bestyrelsen som ny formand. Bestyrelsen består herefter af: Thomas Larsen 
(formand), Henrik Mikkelsen (kasserer), Steen Bjørn, Verner Engmann og Per Lund. 
Steve Haagensen blev valgt som ny suppleant. 
 
7. Valg af revisor + suppleant 

Allan Kimose genvalgt som revisor, Valdemar Engmann genvalgt som 
revisorsuppleant. 
 
8. Valg af turneringsleder 

Overlades til bestyrelsen. 
 
9. Valg af materielforvalter 

Overlades til bestyrelsen. 
 
10. Bestemmelse af spilledag og tid 



Vi er blevet nødt til at ændre spilledag til torsdag, da skolen skulle bruge lokalerne 
tirsdag. Der var bred enighed om at bestyrelsen snarest skal undersøge mulighederne 
for andre lokaler, enten tirsdag eller torsdag. 
Kenneth Haagensen foreslog at starte partierne kl. 19:00 - det blev vedtaget (med 
start fra og med efterårsturneringen (19/9-02). Bestyrelsen informerer medlemmerne 
om dette). 
 
11. Eventuelt 

Thomas meddelte, at han har lavet 4 mapper med hhv. gamle klubblade og 
avisudklip, som ligger i klubskabet til gennemkigning. Thomas reklamerede for 
sæsonquizzen. 
Bestyrelsen overvejer at arrangere 8. HK’s afdeling af DSUs jubilæumsturnering i 
stedet for Viking Cup. Spredte meninger om dette, men dog opbakning til at 
arrangere en sådan turnering, hvis vi får den tildelt. Kenneth forslog dobbeltrundig 
KM - Bestyrelsen overvejer turneringsformen. Kenneth foreslog at vi søgte 
kommunen om nye brikker, brætter og ure - bestyrelsen skriver brev.   
 

Referent Per Lund 
 


