
Generalforsamling 
 
Referat af ordinær generalforsamling i Frederikssund Skakklub torsdag d. 18/8-05.  
 
1. Valg af dirigent 

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

Beretningen blev oplæst. Derefter var der en del debat om fremtidsudsigterne og 
mulighederne for at få medlemsfremgang.  
Lars mente at der skulle meget knofedt til for at skabe fremgang. Bestyrelsen har sat 
nogle initiativer i gang, men er i øvrigt ret presset mht. tid til bestyrelsesarbejdet.  
Svend Åge mente at vi generelt mangler gennemslagskraft i medierne. 
Det er desværre svært at få bedre lokaler. Finn L havde snakket klubbens sag for en 
kandidat til kommunalbestyrelsen. 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
3. Forelæggelse af revideret regnskab 

Regnskabet blev fremlagt af Henrik. Der var lejlighed til at stille afklarende 
spørgsmål. Thomas L nævnte at 8. HK har sat sit kontingent op for bedre at kunne 
støtte juniorarbejdet. 
Finn L foreslog at vi skulle søge kommunen om tilskud til indkøb af elektroniske ure, 
da kommunen ikke har brugt de puljer, der er sat af til klubberne. Lars C rådede til at 
vi altid kunne gå ned på kommunen og spørge inden vi søger om tilskud. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
5. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen foreslog en ændring af vedtægternes §2.6 og §2.7 således at der kan være 
2-3 menige medlemmer af bestyrelsen. Forslaget blev vedtaget. 
 
6. Valg af bestyrelse + 1 suppleant 

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

Thomas A gav en omgang! Steen foreslog at vi lavede EMT på klubaftenerne. 
Thomas L svarede at idéen var god, men at deltagerne i så fald skulle betale indskud. 
Det startede en debat om betaling for klubaktiviteterne. Finn L mente at der skulle 
betales for alle aktiviteter, mens Finn H mente at kontingentet burde dække det hele. 
 

Referent Thomas Larsen 


