
Referat af generalforsamlingen i Allerød Skakklub den 22. februar 2018 
 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

Torben Olsen valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt og varetog valg af referent og stemmetællere. 

Nils Hoffmann valgt som referent. 

Peter Larsen og Jesper Fris valgt som stemmetællere. 

 

2. Formandens beretning 

v. Jakob Werner. Beretningen vedlagt som bilag. Godkendt med akklamation. 

 

3. Regnskab 

v. kasserer Ejgild. 

Flere medlemmer giver lidt større indtægter og udgifter. Samme gælder for turneringer. 

Underskud dækkes af sponsorer (Advokatfirmaet Birger Hagstrøm), annoncører (Skjold 

Burne) og tilskud fra kommunen. Juniorudgifter dækker bl.a. over frugtordning og 

turneringstilskud. Øgede udgifter til gebyrer. Især dyrt at sende girokort - meld betalingen til 

PBS! Større udgift til Møllegårdsturen (Dækning af underskud). 

Regnskab godkendt med akklamation. 

 

4. Indkomne forslag 

Forslag om SU-kontingent, jf. bilag. Fastholdelse af studerende ved at indføre nedsat 

kontingent (juniorkontingent) for studerende. Tildeles efter ansøgning dvs. Bestyrelsen skal 

spørges. Ordningen kan justeres senere. Steen Rosenkilde: Støtter forslaget. Hvordan skal 

det finansieres? Ejgild: Det koster 300 kr per studerende per år. Sandsynligvis lille udgift. 

Vedtaget enstemmigt. 

 

5. Aktivitetsplan, budget og kontingent 

Jakob Werner: Planen kommer til at minde om den forrige. Måske ændring af antal hold og 

førsteholdstræningen vil måske blive justeret. 

Ejgild: Uændret kontingent. Vi har penge i kassen. Turneringsudgifter budgetteret højere 

p.gr.a. Nordsjællands EMT der er blevet en stor turnering. Turneringen giver tilsvarende 

større indtægter. Nye æsker indgår i materialeudgifterne. Møllegårdsturen skal sandsynligvis 

have dækket et mindre underskud. Berlintur er udgiftsfri men værtsskab gives der tilskud til 

hvert andet år. 

 

6. Spilledag, tidspunkt og sted 

Uændret. 

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, revisor og revisorsuppleant 

Genvalg af Birger, Ejgild, Steen, Højtved, Jakob og David. 

Lennart udtræder før tid, 

Henrik Damm genvalgt som revisor. Troels Jacobsen revisorsuppleant. 

 

8. Evt., herunder initiativprisen 

Steen Hagstrøm fik årets aktivitetspris for sit store arbejde med kantine, bookning af lokaler 

og arbejde i husbestyrelsen. 


