
Generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling i Frederikssund Skakklub torsdag d. 3/9-20. 
Der var i alt fremmødt 13 stemmeberettigede.

Generalforsamlingen blev indledt med et øjebliks stilhed til ære for Jørgen 
Slotsgaard, der døde i juni måned.

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, der herefter uddybede nogle af 
sine pointer i beretningen.
Kai Ludvigsen ønskede at der blev sat mere tid af til f.eks. undervisning frem for 
turneringer på klubaftenerne. Formanden svarede at bestyrelsen gerne ville afsætte 
plads i sæsonplanen. Det kræver blot at der er nogen, der vil stå for at arrangere disse 
aftener.
Finn Larsen foreslog at der blev arrangeret et E-skak klubmesterskab.
Der blev spurgt til om Covid-19 ville have nogen effekt på holdturneringen. 
Formanden svarede at turneringsformatet ville blive det samme som i sidste sæson, 
men at der kunne være restriktioner ved den enkelte kamp.
Beretningen blev godkendt med applaus.

3. Forelæggelse af revideret regnskab
Kasserer Henrik Mikkelsen fremlagde regnskabet, der viste et overskud på 7432 kr.
Regnskabet blev derefter godkendt med applaus.

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen havde fremsat 4 forslag til vedtægtsændringer. Forslag 1-3 blev alle 
vedtaget efter kort debat. Forslag 4 medførte en længere debat om nødvendigheden af
denne ændring. Herefter blev forslaget sat til afstemning og vedtaget med den 
ændring at ordet ”ueksemplarisk” blev erstattet af ”kritisabelt”.

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. Carsten Parbo har dog ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet blev
Cort Skov valgt til den ledige plads.

7. Valg af revisor + suppleant
Allan Kimose blev genvalgt som revisor. Der blev ikke valgt en revisorsuppleant.

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

9. Eventuelt
Ole Nilsson udtrykte ærgrelse over lukningen af ungdomsafdelingen. Han opfordrede
til at finde en ny juniorleder. Finn Holm sagde at det pt. var for stor en tidsinvestering
i forhold hvor få juniorer der kom fast i klubben.

Vi mangler opbevaring til kæmpeskakspillet og muligvis også vores 
reservematerialer. Der blev foreslået flere idéer til hvor der kunne findes plads. 

Derefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen.

Referent Thomas Larsen


