
Generalforsamling 
 
Referat af ordinær generalforsamling i Frederikssund Skakklub torsdag d. 25/8-11.  
 
1. Valg af dirigent 

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

Beretningen blev oplæst af formand Thomas Larsen. Den efterfølgende debat gik på 
medlemssituationen. Bendt Laursen mente at vi skulle gøre mere for at nye 
medlemmer kunne føle sig velkommen – eksempelvis ved at tilknytte en ”fadder”. 
Kenneth Haagensen bemærkede at det var svært at skaffe nye medlemmer. Han 
fortalte om sin egen juniortid på Falkenborgskolen, og udtrykte ønske om at klubben 
startede juniorskak igen. Aage Brems-Pedersen tilbød at skrive et brev som kunne 
sendes til skolerne i forbindelse med opstart af juniorskak. Formanden så gerne at 
klubben arrangerede juniorskak. Han understregede samtidigt at der skulle være 
mandskab til opgaven, så ikke at arbejdet kom til at hænge på de personer, der i 
forvejen var belastet hårdt af organisatorisk arbejde for klubben. 
 
3. Forelæggelse af revideret regnskab 

Kasserer Henrik Mikkelsen måtte desværre melde afbud med kort varsel, og 
regnskabet kunne derfor ikke fremvises i sin helhed. Revisor Allan Kimose fortalte at 
regnskabet var revideret, og der var et overskud i størrelsesorden 6-7000 kr. 
Revisoren spurgte i den forbindelse om det er nødvendigt at klubben skal have så stor 
en formue. Formanden svarede at det primært var opsparing til jubilæumsfestligheder 
og lignende, men at det ikke var en decideret strategi at have et vist beløb på kontoen. 
Det blev vedtaget at regnskabet udsendes pr. mail til medlemmerne for at blive 
endeligt godkendt. Skulle der komme indsigelser må bestyrelsen indkalde til 
ekstraordinær generalforsamling for godkendelse af regnskabet. 
Efterskrift: Da der ikke er indkommet indsigelser er regnskabet godkendt. 
 
4. Fastsættelse af kontingent 

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

Ingen indkomne forslag 
 
6. Valg af bestyrelse  

Formand Thomas Larsen og bestyrelsesmedlem Per Lund og blev genvalgt. 
Bestyrelsesmedlem Bendt Laursen ønskede ikke genvalg. I stedet blev Aage Brems-



Pedersen valgt. Kasserer Henrik Mikkelsen og bestyrelsesmedlem Thomas Andersen 
var ikke på valg.  
 
7. Valg af revisor + suppleant 

Allan Kimose genvalgt som revisor, Valdemar Engmann genvalgt som 
revisorsuppleant. 
 
8. Bestemmelse af spilledag og tid 

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

Thomas Andersen ønskede at høre om de hovedkredssammenlægninger, der har 
været meget tale om for tiden. Formanden fortalte om status netop nu, men man er 
kun i gang med indledende samtaler med 1. og 2. Hovedkreds, og intet er afgjort 
endnu. 
 

Referent Thomas Larsen 


