14. januar 2018

Forslag fra bestyrelsen: Indførelse af ”SU-kontingent”
Bestyrelsen foreslår at indføre et særligt kontingent for studerende på SU. Kontingentet fastsættes, så det
svarer til kontingentet for juniorer. Spillere på ”SU-kontingent” er A-medlemmer, oppebærer fulde
medlemsrettigheder og er spilleberettigede i holdturneringen, men altså på en nedsat kontingentsats.
Det særlige SU-kontingent tildeles efter ansøgning spillere, der er i færd med at gennemføre en SUberettiget uddannelse (ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse). Tilbuddet om et SUkontingent gælder SU-modtagere i den tid, hvor spilleren er i gang med studiet. Klubben forbeholder sig ret
til at kræve dokumentation for, at spilleren er studieaktiv, herunder at spilleren kan fremvise et gyldigt
studiekort.
Senest seks måneder efter, at spilleren ikke længere er aktivt studerende (ved næste
kontingentopkrævning), ophører SU-kontingentet, og spilleren overgår til almindeligt kontingent.
Formål
Formålet med SU-kontingentet er at fastholde og tiltrække spillere primært i alderen 20-35 år, som på
grund af studier ellers ville nedprioritere eller fravælge skakken som fritidsinteresse.
2-årig forsøgsperiode
Det foreslås, at SU-kontingentet afprøves i en 2-årig forsøgsperiode med start 1. april 2018. Forsøget
evalueres løbende af bestyrelsen.
Til generalforsamlingen om to år vil bestyrelsen derefter indstille, om ordningen skal gøres permanent,
ændres, fortsætte som forsøg, eller droppes. Generalforsamlingen træffer den endelige beslutning.
Begrundelse
Bestyrelsen har konstateret, at Allerød Skakklub i lighed med mange andre klubber i Danmark har svært
ved at fastholde medlemmer i aldersgruppen 20-35 år. ASK har en stor ungdomsafdeling, men vi mister
spillere ved hhv. 14 års-alderen og 19 års-alderen. De 19-årige skal uddanne sig, flytter fra byen og melder
sig ud af klubben – og ofte helt ud af DSU.
Vi ønsker at ændre på dette ved at gennemføre en ambitiøs ungdomsstrategi, hvor SU-kontingentet indgår
som et hovedelement.
Aldersgruppen 20-35 år er der, hvor elitespillere er stærkest, og hvor der er masser af ungdommelig energi.
Det er også der, hvor folk uddanner sig, etablerer sig på arbejdsmarkedet, stifter familie, m.m. Derfor
kræver det en særlig indsats at gøre det attraktivt at holde fast i skak som hobby og at gøre Allerød
Skakklub til det foretrukne klubvalg.
Gode klubaftener og turneringer er en del af pakken, men vi kan se, at der skal mere til. SU-kontingentet vil
gøre det nemt og billigt for de unge at blive i klubben på det tidspunkt, hvor de for første gang i livet skal
have ansvaret for egen økonomi.
Det skal understreges, at SU-kontingentet ikke er indledningen til en proces med særlige kontingentsatser
for forskellige grupper af medlemmer.
Bestyrelsen betragter SU-kontingentet som en investering i fremtiden. Det kan på kort sigt give klubben en
mindre ekstraudgift, eftersom det ikke kan dække hele indbetalingen til DSU og Hovedkredsen; på længere
sigt vil vi imidlertid have gode muligheder for at fastholde kontingentbetalende medlemmer, der ellers ville
være tabt for klubben.

