
Generalforsamling 
 
Referat af ordinær generalforsamling i Frederikssund Skakklub torsdag d. 19/8-04. 
Der var i alt 9 fremmødte stemmeberettigede medlemmer.  
 
1. Valg af dirigent 

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

Beretningen blev oplæst og enstemmigt godkendt uden kommentarer. 
 
3. Forelæggelse af revideret regnskab 

Regnskabet blev fremlagt af Henrik. Han forklarede at han havde undersøgt 
mulighederne for at få bedre renter ud af vores indestående, men chancerne for dette 
var meget små. Lars foreslog at købe obligationer, der udløber når vi har 100 års 
jubilæum. 
Vores forsikring er blevet opsagt pga. for høj præmie. Kell foreslog at vi kunne 
spørge andre klubber, hvad de gør mht. forsikring. 
Allan mente at vi fremover bør fremlægge et budget til godkendelse på 
generalforsamlingen. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog at forhøje alle kontingentgrupper med 25 kr./halvår. Forslaget 
blev enstemmigt vedtaget. 
 
5. Behandling af indkomne forslag 

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

Kasserer Henrik Mikkelsen modtog genvalg. Verner Engmann ønskede ikke at 
fortsætte i bestyrelsen. I stedet blev Finn Larsen valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 
Formand Thomas Larsen og bestyrelsesmedlemmer Per Lund og Steen Bjørn var ikke 
på valg. Verner Engmann 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 

Torsdag 19.30 er fortsat vores spilledag/-tid. 
 
11. Eventuelt 

Per forklarede om lokalesituationen. Dagcenteret på Heimdalsvej vil være ideelt til 
os, men er ikke ledigt på de dage, som vi ønsker. Vi vil et par gange om året kontakte 
dem for at høre om lokalerne skulle være blevet ledige. 
Vi arbejder på at indkøbe nye materialer og vil sende en tilskudsansøgning til 
kommunen. 
 

Referent Thomas Larsen 


