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Generalforsamling Allerød Skakklub 2020  

 

Punkt 1 - Valg af dirigent, referent og evt. stemmetællere 

Bestyrelsen foreslår Jan Kaya-Mortensen som dirigent, og han blev valgt uden modkandidater. 

Referent: Torben Dreier Olsen blev valgt. 

Stemmetællere: Hans Samuelsen og Jesper Fris 

Generalforsamlingen er ifølge dirigenten varslet og indkaldt i henhold til vedtægterne og derfor 

lovlig. 

 

 

Punkt 2 – Eksklusionssag 

Formand Jakob Werner præsenterede baggrund og indhold af eksklusionssagen i forhold til Orla 

Eilegaard Jørgensen (OEJ). Formanden fandt det beklageligt, at OEJ ikke var mødt op til 

generalforsamlingen, da det kunne have belyst sagen yderligere. 

Jakob Werner oplæste brev til OEJ af 12. juni 2019 med klubbens argumentation og beslutning om 

eksklusionen. 

Jakob Werner præsenterede derefter power point-eksempler til belysning af bestyrelsens 

beslutning af 12. juni 2019, herunder henvisning til klubbens vedtægter, billeder af 

kompromitterende situationer og mails.  

Desuden fremlagde formanden dokumentation for, at OEJ havde delt billeder med Dick Sørensen 

på sitet Google Fotos, fotos som efterfølgende blev brugt af sidstnævnte til at chikanere et stort 

antal skakledere. Formanden understregede det alvorlige i, at en del af chikanen var sket gennem 

mails til skaklederes arbejdsgivere, hvor fotos optaget af OEJ indgik. 

Efter klubbens beslutning om eksklusionen har OEJ foretaget hemmelige lydoptagelser på KSU’s 

delegeretmøde. Dette indbragte ham tre måneders karantæne fra turneringer under KSU. 

Bestyrelsen har givet OEJ chancen for selv at melde sig ud inden eksklusionen, men OEJ har ikke 

ønsket dette. 

OEJ har to gange påklaget ASK’s beslutning om eksklusion til Skaknævnet, men begge gang har 

Skaknævnet afvist disse og givet klubben medhold. 

Dirigenten kunne konstatere at OEJ via mail ønskede, at eksklusionspunktet blev taget op på 

generalforsamlingen, at OEJ er gjort bekendt med, at det behandles på generalforsamlingen, samt 

at OEJ var bekendt med muligheden af, at han kunne møde op og, at han havde tilkendegivet at 

han måske/måske ikke mødte op. 

Herefter bidrog flere klubmedlemmer uden for bestyrelsen med spørgsmål og kommentarer: 
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”Bestyrelsens gennemgang og dokumentation har klargjort sagen, så er den tilfredsstillende belyst 

og kan danne grundlag for en beslutning.” 

”Opbakning til det store arbejde bestyrelsen har gjort i denne sag.” 

”Tak for bestyrelsens grundige og seriøse gennemgang af sagens aspekter. Hvad er motivet bag 

OEJ’s handlemåde?”  

Jakob Werner henviser til OEJ, der som den eneste kan svare på dette. 

Birger Hagstrøm – takker Jakob Werner for en meget stor indsats i sagen. Birger tager gerne den 

efterfølgende potentielle civile søgsmålssag, som OEJ har truet med at igangsætte, hvis afgørelsen 

om eksklusion går ham imod. 

Ejgild Nielsen – oplyser for god ordens skyld at Dick Sørensen er ekskluderet af DSU 

Herefter konstaterede dirigenten, at alle 31 tilstedeværende er stemmeberettigede, og man gik 

over til skriftlig afstemning. 

Resultatet af afstemningen er, at 30 stemmer for eksklusion, 0 stemmer imod eksklusion, der var 1 

blank stemme. 

Bestyrelsens beslutning om eksklusion af OEJ er dermed godkendt af generalforsamlingen. 

 

Punkt 3 - Formandens beretning 

Jakob Werner gennemgik formandens beretning 

Ebbe Schultz opfordrer Jakob Werner til at fortsætte som formand efter en stor og god indsats.  

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning 

 

Punkt 4 – Kassereren fremlægger regnskabet for 2019 

Kassereren gennemgik regnskab for 2019 – regnskabet blev godkendt 

 

Punkt 5 – Indkomne forslag  

Jakob Werner motiverede begge forslag fra bestyrelsen. Dirigenten konstaterer at de begge er 

rettidigt indsendt til generalforsamlingen.  

Forslag A – SU-kontingent: Enstemmigt vedtaget 

Forslag B – Vedtægtsændring §5, stk. 6: Enstemmigt vedtaget 
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Punkt 6 – Budget og bestyrelsens forslag for den kommende sæson 

Bestyrelsen gennemgik overordnet aktivitetsplan for 2020 – som i store træk er en gentagelse af 

sidste aktivitetsplan. 

Richard Thulstrup og Finn Hoffmann kommenterede, at det var godt med de mange 

træningssamlinger. 

Forslaget blev godkendt 

Kontingentfastsættelse – uændret sats fortsætter i 2020 - godkendt 

Budget for 2020 gennemgået af Eigild Nielsen herunder indkøb af materialer - godkendt 

 

Punkt 7 – Fastsættelse af spillested, spilledag og spilletidspunkt 

Jakob Werner informerede om, at det er uændret - godkendt 

Der er mulighed for dagskak tirsdag eftermiddag, hvis der er interesse blandt medlemmerne. 

 

Punkt 8 – Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af revisor og revisorsuppleant 

Bestyrelsesmedlemmer på valg blev alle genvalgt – Niels Højtved modtager ikke genvalg og Anders 

Damm-Frydenberg udtræder et år før tid. 

Bestyrelsen har indstillet Morten Togsverd-Bo, Torben Dreier Olsen og Claus Andersen – alle tre 

modtog valget og blev valgt. 

Valgene blev godkendt 

 

Bestyrelsen foreslår Troels Jacobsen som revisor og Richard Thulstrup som revisorsuppleant 

Begge modtog valget 

Jakob Werner takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats 

 

Punkt 9 – Eventuelt 

Initiativprisen blev motiveret af Jakob Werner og følgende kandidater blev foreslået 

- Ejgild Nielsen  

- Anders Rossen-Jørgensen 

- Morten Togsverd-Bo 

- Jakob Werner (foreslået af Birger Hagstrøm) 

- Jesper Fris (foreslået af Rudy Neergaard Hansen)  



4 
 

Generalforsamlingen foretag skriftlig afstemning og valget valgt på Ejgild Nielsen. 

Dirigenten takker generalforsamlingen og bestyrelsen for en god ro og orden herunder ikke mindst 

håndtering af eksklusionssagen. Bestyrelsen takker dirigenten for god mødeledelse. 

Niels takker for sin deltagelse i bestyrelsen og for det gode samarbejde med alle medlemmer 

Mødet afsluttet 

 

Referent 

 

Torben Dreier Olsen 

20. februar 2020 

 

Godkendt 

 

Jan Kaya-Mortensen 

Dirigent 

 


