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Forslag fra bestyrelsen til klubbens generalforsamling 2020, pkt. 5 

Forslag A: Ordningen med ”SU-kontingent” gøres permanent 

Bestyrelsen foreslår at gøre ordningen med et særligt lavt kontingent for studerende permanent. 

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 på en 

nedsat kontingentsats. Det særlige SU-kontingent tildeles efter ansøgning spillere, der er i færd med at 

gennemføre en SU-berettiget uddannelse (ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse). 

SU-kontingentet omfatter studerende 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 

Konceptet har været afprøvet i en 2-årig forsøgsperiode siden generalforsamlingen i 2018. De foreløbige 

erfaringer har været positive, og sidste år blev klubbens vedtægter ændret, så der er mulighed for at 

indføre SU-kontingentet som en permanent ordning. 

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 aktiv 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. 

Indstilling 

Bestyrelsen indstiller forslaget til vedtagelse på generalforsamlingen i 2020. Det er ikke nødvendigt at 

ændre vedtægterne, hvorfor forslaget kan besluttes med almindeligt flertal. 

 

 



Forslag B: Ændring af vedtægternes §5, stk. 6 

Bestyrelsen foreslår at ændre klubbens vedtægter således: 

§5, stk. 6 ændres fra sin nuværende ordlyd: 

”Bestyrelsen optræder på klubbens vegne og kan under ansvar for generalforsamlingen 

disponere over klubbens midler til dennes bedste i overensstemmelse med klubben formål.” 

Til følgende nye ordlyd: 

”Bestyrelsen optræder på klubbens vegne og kan under ansvar for generalforsamlingen 

disponere over klubbens midler til dennes bedste i overensstemmelse med klubbens formål. 

Klubben tegnes af formanden eller kassereren hver for sig ved beløb indtil 25.000 kroner. 

Ved beløb over 25.000 kroner tegnes klubben af formanden og kassereren i fællesskab.” 

Begrundelse 

Bankerne har indført skærpede regler for at undgå hvidvask i erhvervslivet, hvilket paradoksalt nok rammer 

små foreninger som Allerød Skakklub. Som følge heraf skal klubben p.t. indhente underskrifter fra samtlige 

bestyrelsesmedlemmer for at lave den mindste ændring i bankengagementet. 

Med den nye formulering er det forventningen, at i det mindste nogle af disse ændringer kan klares kun 

med underskrifter fra formand og kasserer. På den måde kan vi gøre arbejdsgangene mere simple. 

Forslaget ændrer ikke noget i den daglige drift af klubben, da det i forvejen er formanden og kassereren, 

som har adgang til klubbens bankkonti. 

Indstilling 

Bestyrelsen indstiller forslaget til vedtagelse på generalforsamlingen 2020. Forslaget kræver to tredjedels 

flertal blandt de stemmeberettigede, fremmødte medlemmer for at kunne vedtages. 

 

 

 


