
 

Allerød Skakklub 
Bestyrelsen      

 

 
REFERAT af Generalforsamling i ASK den 10. februar 2022 

 
Sted:  Skovensvej 4, 1. sal, 3450 Allerød 
 
 

 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent, referent og evt. stemmetællere 
 
Jakob havde bedt Hans Samuelsen om være dirigent, men han var blevet syg. 
Bestyrelsen har derfor indstillet Birger og han blev enstemmigt valgt til dirigent.  
 
Torben valgt som referent. 
 
Birger kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indkaldt. 
Derudover er dagsorden ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen er dermed lovlig.  
 
Valg af stemmetællere vil ske, hvis der er behov for det. 
 
Der var 22 stemmeberettigede medlemmer til stede. 
 

 
2. Formandens beretning 
 
Jakob fremlagde formandens beretning, se bilag.  
 
 

• Medlemstal 

• Turneringer og resultater 

• Juniorerne 

• Træning med GM mfl. 

• EMT 

• Venskabsmatch 

• DSU’s arbejde og skakkens organisering 

• Resterende del af sæson, Allerød KO, tyskerbesøg mv 

• Kontakt bestyrelse med nye ideer – opfordring til deltagelse i dommerkursus 

• Udvikling af klubbens hjemmeside 

• Tak til bestyrelsen for stor frivillig indsats i årets løb, herunder Nils og Steen 
 
Kommentarer til formandens beretning 
 

 



Jesper Schultz-Pedersen bemærker eksponering af skak i Bornholms TV 
 
Generalforsamlingen godkender beretningen 
 
 
 

3. Kassereren fremlægger regnskabet for 2021 
 
Ejgild gennemgik regnskabet for 2021.  
 
Der er et nettooverskud på kr. 6.617 og en formue ved årets slutning på kr. 74.118 
 
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
4. Indkomne forslag 

Forslag skal indsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen 
 
 
Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen 
 
5.  Bestyrelsens forslag for den kommende sæson: 

-    overordnet aktivitetsplan                
- kontingentfastsættelse  
- budget for 2022 

 
 

Jakob gennemgik i overskriftsform aktivitetsplanen for 2022.  
 
Ejgild gennemgik budgettet for 2022. Der forudsættes uændret kontingent i udarbejdelsen 
af budget 2022. Der forudsættes endvidere uændret medlemstal for året. Nyt er at der 
afsat penge til indledende opdatering af nye hjemmeside. Budget bliver et underskud på 
kr. 9.030, hvilket primært kan henføres til investering i nye hjemmeside. 
 
Jakob bemærkede at der indenfor de seneste 3 år er opbygget et samlet overskud på kr. 
15.000. Investering i nye hjemmeside kan derfor forsvares på den baggrund 
 
Budget for 2022 er godkendt, ligesom kontingent fastholdes uændret. 
 
 
 

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

 
På valg er: 



Jakob Werner, Birger Hagstrøm, Steen Hagstrøm, Ejgild Nielsen, 
Torben Olsen, David Christophersen 
 

 Valg af revisor:  Troels Jacobsen 
 Valg af revisorsuppleant: Richard Thulstrup 
 
Nils Hoffmann udtræder efter egent valg. Bestyrelsen har i den forbindelse bedt Hans 
Samuelsen om at indtræde i bestyrelsen.  
 
Dirigenten konstaterede at der ikke var modkandidater og de nuværende kandidater fra 
bestyrelsen samt Hans blev valgt 
 
Revisor Troels samt revisorsuppleant Richard blev genvalgt uden modkandidater 
 
 
8.                 Eventuelt 

Under dette punkt uddeles Initiativprisen. 
 

Birger bemærkede indledningsvis at han er bortrejst if med Møllegårdsturen. Birger vil 
stadig stå for invitation til arrangementet. 
 
Birger forklarede baggrunden for tildelingen af initiativprisen. Birger pegede med 
bestyrelsens fulde opbakning på Jakob og motiverede valget, herunder et meget stort 
arbejde if. Covid, samt initiativ i forhold til det organisatoriske arbejde i DSU.  
 
Initiativprisen gik med generalforsamlingens godkendelse til Jakob.  
 
Jakob takkede for prisen. Jakob takkede samtidig Nils for hans lange og store arbejde i 
ASK bestyrelsen gennem mange år.  
 
Dirigenten takkede for god ro og orden, og Jakob takkende dirigenten for en god indsats. 
 

 

REFERENT 

 

Torben Dreier Olsen 

 


