
Generalforsamling 

 

Referat af ordinær generalforsamling i Frederikssund Skakklub torsdag d. 25/8-16.  

Der var i alt fremmødt 13 stemmeberettigede. 

Generalforsamlingen blev indledt med et øjebliks stilhed til ære for Verner Engmann, 

der døde to dage forinden. 

 

1. Valg af dirigent 
Finn Holm blev valgt og kunne erklære generalforsamlingen for lovlig indvarslet. 

 

2. Formandens beretning 
Beretningen blev oplæst af formand Thomas Larsen.  

Stefano Sias spurgte hvad deadline for betaling af kontingent er. Henrik Mikkelsen 

svarede at der med vilje ikke er sat nogen decideret frist, men god skik vil være at 

betale senest ved førstkommende månedsskifte, hvis man vil undgå at blive rykket af 

kassereren. 

Beretningen blev godkendt med applaus. 

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab 

Kasserer Henrik Mikkelsen fremlagde regnskabet, der viste et overskud på 6814 kr. 

Cort Skov spurgte hvor stort tilskuddet til Viking Cup har været. Henrik Mikkelsen 

svarede at i de seneste år har sponsoratet været 1.000 kr., men at vi nu skal lede efter 

en ny hovedsponsor. Han gav derefter en kort gennemgang af økonomien i Viking 

Cup. Thomas Andersen foreslog et højere indskud. Henrik Mikkelsen forklarede at 

det var også en mulighed, og at vi skeler til hvad det koster at deltage i lignende 

turneringer. 

Regnskabet blev derefter godkendt med applaus. 

 

4. Fastsættelse af kontingent 

DSU har hævet sine kontingentsatser. Det betyder at med de nuværende 

kontingentsatser, så går følgende beløb direkte til klubben, mens resten af 

kontingentet går til DSU og 8. HK. Voksne og juniorer: 70 kr./halvår. Pensionister: 0 

kr. pr. halvår. Bestyrelsen foreslog derfor at kontingentet for pensionister stiger med 

50 kr. pr. halvår pr. 1/1-17. Kontingentet for voksne og juniorer blev foreslået 

uændret. 

Leif Bernard havde fremsat et forslag om at fordele stigningen ligeligt blandt de 3 

grupper, men der var ikke opbakning til dette. Bestyrelsens forslag blev derefter 

vedtaget. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag. 



 

6. Valg af bestyrelse  
Kasserer Henrik Mikkelsen og bestyrelsesmedlem Finn Holm blev genvalgt. 

Formand Thomas Larsen samt bestyrelsesmedlemmerne Per Lund og Carsten Parbo 

var ikke på valg. 

 

7. Valg af revisor + suppleant 
Allan Kimose blev genvalgt som revisor. Valdemar Engmann blev genvalgt som 

revisorsuppleant. 

 

8. Bestemmelse af spilledag og tid 
Torsdag 19.30 er fortsat vores spilledag/-tid. 

 

9. Eventuelt 
Thomas Larsen ønskede nogle kommentarer til afvikling af klubmesterskabet. Der er 

ofte mange udsatte partier, der er svære at få afviklet til sidst. Bestyrelsen har 

arbejdet med en idé om at lade klubmesterskabet starte tidligere, f.eks. i november, så 

der er bedre tid til at afvikle udsatte partier. På opsamlingsaftener kan man så spille 

”Spil når du vil”-turneringen, hvis man ikke har et udsat parti. 

Finn Larsen efterlyste mere fleksibilitet og foreslog en anden mulighed, hvor man 

kan melde afbud til 1-2 runder og få et halvt point der. 

Jørgen Scheuer påpegede at med en for blød linje over for afbud, så bliver det den der 

melder afbud, der bestemmer.  

Thomas Larsen takkede for alle kommentarerne og lovede, at bestyrelsen vil tage 

dem i betragtning, når programmet for vinteren skal lægges. 

Doris Detlefsen udtrykte ønske om flere aftener med undervisning, som dem vi har 

haft i den forløbne sæson. 

Finn Larsen spurgte til reglen om hverdagskampe i M-rækken. Thomas Larsen 

uddybede, og han forventede, at der maksimalt ville blive tale om en enkelt kamp. 

Thomas Andersen spurgte, om bestyrelsen havde overvejet, om juniorerne kunne 

komme ud og spille holdskak. Thomas Larsen svarede at klubben nok skulle betale 

holdturneringsindskuddet, men det kræver, at der er nogen der kan stå for transporten 

til kampene. 

Derefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen. 

 

Referent Thomas Larsen 


