
 

Referat af Generalforsamlingen i Allerød Skakklub 
Allerød d. 21. februar 2019 

 

 
1. Valg af dirigent, referent og evt. stemmetællere 

Sv. Aage Rand valgt som dirigent. Nils Hoffmann valgt som referent. 
Stemmetællere: Johannes og Henrik Damm. Sv. Aage gennemgik 
dagsordenen.  
 

2.  Formandens beretning 
           Jakob Werner (JW) aflagde formandsberetning (Se bilag). Bagefter var der 
diskussion.  
Troels J.: Glimrende beretning. Hvad kan vi gøre for at tiltrække kvindelige skakspillere? 
JW: Vi har en tredjedel kvinder på begynderhold men de er svære at fastholde. 
 Poul-Erik N.: Der er mange pigespillere i skoleskak.  
JW: DK har desværre verdensrekord i mangel på kvindelige skakspillere.  
Ebbe: Hvad med Skolernes Skakdag. Kan vi henvende os her for at tiltrække juniorer. 
Jesper S.P.: Der spilles bondeskak på Skakdagen. Vi låner dem materiel, men det er ikke 
rigtig skak. Skakdagen afholdes for de små klasser og er et socialt arrangement.  
David C.: Vi kan prøve at markedsføre os lidt bedre overfor skolerne i kommunen. Kræver 
at vi har en fast junioransvarlig der kan stå for kontakten. I skoleskakken er halvdelen 
piger da skak er obligatorisk på skemaet.  
Beretningen blev vedtaget med akklamation. 
 

3.  Kassereren fremlægger regnskabet for 2018 
Ejgild Nielsen fremlagde: Regnskab/budget er opstillet som tidligere år. Elektroniske 
brætter forårsager ekstraordinært underskud, ellers er regnskabet stort set ifølge budget. 
Regnskab godkendt. (Se bilag). 
 

4.  Indkomne forslag 

  
a) Forslag fra bestyrelsen om tildeling af æresmedlemskab til Birger 
Hagstrøm 

 Æresmedlemskabet vedtaget med akklamation. 
 Birger: Takkede for æren og sagde at han ville kompensere for 

kontingentfrihed som sponsor ;-).  
  
 b) Forslag fra bestyrelsen om ændring af klubbens vedtægter           
 Nuværende vedtægter OK men der er sket en digital udvikling der begrunder 

ændringer. Desuden er der rettet mindre uklarheder. JW gennemgik de 
enkelte ændringerne i detaljer.  

Henrik Damm: Hvorfor er der stemmeret til B-medlemmer?  
JW: Sådan har det været traditionelt og de betaler til klubben på lige fod med 
A-medlemmer.  
Ejgild N.: Støttemedlemmer er ikke medlem af DSU og har derfor ikke 
stemmeret.  
Ebbe: Godt arbejde!  



Niels Højtved: Harmoniser grupper → kategorier i §3 stk 3 i udkastet. 

De nye vedtægter blev vedtaget med NH’s sproglige rettelse. 
   
5.  Bestyrelsens forslag for den kommende sæson 

-    overordnet aktivitetsplan                
JW: Vi arbejder med en sæsonplan der ligner sidste års.  
- kontingentfastsættelse  

Kontingent fastholdes. 
- budget for 2019 

Ejgild N.: Budgetforudsætningerne er: 
 1) Kontingent uændret. Aldersgrænse for pensionister er 65 år og 
kontingentet reguleres automatisk hvis DSU sætter deres satser op.  
2) Medlemstal uændret. Der er afsat penge til ure, pokalskak, 
underskudsdækning på Møllegårdstur. Der er ingen tyskerbesøg i næste 
sæson. Budgetteret underskud på 3000 kr kun ganske lidt ifht formue på 
ca 50.000 kr.  
Niels Højtved: Nordsjællands EMT bør fremover give et lille overskud ikke 
et lille underskud som nu.  
Paul Brøndal: Går evt sponsorkroner til nye aktiviteter?  
Ejgild: Ja, der er kun budgetteret med kendte sponsorer.  
Birger: Imponerende at budgettet allerede tager højde for nyt 
æresmedlem. Møllegården bør balancere, men da vi betaler fast pris for 
leje kan vi ikke vide på forhånd om der bliver brug for underskudsdækning. 
David: Hvem er de 16 venner?  
Ejgild: Både B-medlemmer og støttemedlemmer. 

 

6.  Fastsættelse af spillested, spilledag og spilletidspunkt 
 Uændret. 
 
7.                 Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af revisor og 
revisorsuppleant 

 
På valg er: 
Lars Johansen, Jesper Schultz-Pedersen, Jesper Fris, Anders Rossen-
Jørgensen, Nils Hoffmann 
 

Anders Damm-Frydenberg blev valgt til bestyrelsen som afløser for Jesper Schultz 
der ønskede at trække sig. Alle andre genvalgt uden modkandidater. 

 
 

 Valg af revisor:  Henrik Damm  
Henrik ønskede at stoppe, nyvalgt: Torben Olsen 
 

 Valg af revisorsuppleant: Troels Jacobsen genvalgt  
 

  
8.                 Eventuelt 



JW: Tak til Jesper for mangeårigt juniorarbejde og arbejde med det 
hedengangne klubblad Kvalibørven. Tak til Henrik Damm for arbejdet som revisor i mange 
år. 

Rudy: Hvad gik galt med tilmelding til holdskak?  
JW: Dr var generelt færre tilmeldinger og det var en menneskelig fejl at Rudys 

tilmelding forsvandt.  
Initiativprisen gik til Jesper Schultz p.gr.a hans mangeårige arbejde for 

klubben. 
 

 
 
 


