
 

Allerød Skakklub 
Bestyrelsen             Allerød d. 9. februar 2023 

 

 
 

Referaf af ordinær generalforsamling 
torsdag d. 9. februar 2023 kl. 20.00 

Sted:  Skovensvej 4, 1. sal, 3450 Allerød 
 
Klubbens A- og B-medlemmer er stemmeberettigede og har adgang til generalforsamlingen. 
Kun A-medlemmer kan vælges til bestyrelsen. 
 

Generalforsamlingen indledtes med et øjebliks stilhed for at mindes to tidligere, 
mangeårige medlemmer af klubben, som var gået bort i årets løb: Lissi Sønderskov og 
Leif Helm Jensen. 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent, referent og evt. stemmetællere 
 
Bestyrelsen foreslår Birger Hagstrøm som dirigent. Birger blev valgt uden modkandidater. 
Birger konstaterede at generalforsamlingen var både lovligt varslet og indkaldt. 
 
24 stemmeberettigede medlemmer var mødt frem. 
Torben Olsen valgtes til referent. 
Jesper Fris og Lars Johansen blev valgt som stemmetællere. 
 

 
2. Formandens beretning 
 
Jakob gennemgik sin beretning for året 2022. Status på medlemstal og de aktive spillere 
blev nævnt. Træningsaftener med GM’ere Høi m.fl. Træning og foredrag vil der være stor 
fokus på i den kommende sæson, ligesom simultan også fortsætter.  
Turneringsaktivitet er tilbage på det normale. Holdturneringen er også i gang med tre hold, 
1. holdet ligger til oprykning de øvrige hold præsterer på det jævne. 
Nordsjælland Weekend EMT 2023 med 94 spillere blev en stor succes med GM Høi som 
vinder. 
Klubturneringen 2021-2022 blev vundet af Jesper Schultz-Pedersen. Den sæsons 
klubturnering er fortsat i gang og intet er endnu afgjort 
Allerød Knock-out 2022 med deltagere fra den tyske venskabsklub blev også afviklet med 
succes. Jakob opfordrede til, at alle spillere deltager aktivt også i andre turneringer. 
Juniorafdelingen producerer som noget nyt spillere som kan deltage i de voksnes rækker, 
det er stor skrift fremad. Møllegårdstur bliver gentaget i 2023 og turen til klubbens 
venskabsklub i Berlin kan genoptages efter tre års pause grundet Covid-19. 
Bestyrelsen varsler kontingentforhøjelse på kr. 100/p.a. for alle medlemstyper. 
 

Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer 

 



 
3. Kassereren fremlægger regnskabet for 2022 
 
Ejgild gennemgik det revisor-godkendte regnskab, der henvises generelt hertil. 
 
Året har et underskud på kr. 5.800 mod budgetteret 9.000. Formuen blev derved reduceret 
til kr. 68.300 fra kr. 74.100 i 2021. 
 
Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt uden bemærkninger. 
 
 
 

4. Indkomne forslag 
Forslag skal indsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen 

 

Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen, og punktet bortfalder derfor. 
 
 
5.  Bestyrelsens forslag for den kommende sæson: 

-    overordnet aktivitetsplan                
- kontingentfastsættelse  
- budget for 2023 

 
Jakob gennemgik forslag til overordnet aktivitetsplan. Den blev taget til efterretning 
 
Ejgild motiverede bestyrelsens forslag til kontingentstigning på kr. 100 for alle medlemmer, 
som specificeret således: 
 

- Voksne fra kr. 950 til kr.1.050 
- Juniorer fra kr. 650 til kr. 750 
- Pensionister fra kr. 650 til kr. kr. 750 
- B-medlemmer fra kr. 200 til kr. 300 

 
Baggrunden for stigningen er forventning om større kontingentindbetaling til DSU, høje 
gebyrer og den generelle inflation. 
 
Frode bad bestyrelsen overveje, at kontingentet for B-medlemmer ikke stiger yderligere ud 
over det foreslåede. 
 
Ejgild gennemgik bestyrelsens forslag til budget for 2023. der henvises generelt hertil. 
På såvel indtægts- som omkostningssiden er der tale om et højere niveau end 2022. 
Resultat bliver et underskud på kr. 2.400 efter indtægter på kr. 139.600 og udgifter kr. 
142.000.  
 
Budget blev godkendt enstemmigt uden bemærkninger. 
 

6. Fastsættelse af spillested, spilledag og spilletidspunkt 
 
Birger konstaterede at spillested, spilledag og spilletidspunkt forbliver uændret. 



7.               Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af revisor og 
revisorsuppleant 

 
På valg er: 
Morten Togsverd-Bo, Claus Andersen, Hans Samuelsen, Lars Johansen, 
Jesper Scherling Fris og Anders Rossen-Jørgensen 
 

 Valg af revisor:  Troels Jacobsen 
 Valg af revisorsuppleant: Richard Thulstrup 
 
Jakob informerede om at Jesper Fris har ønsket at udtræde, de øvrige fem er villige til 
genvalg. Samtidig oplyste Jakob, at Jesper Bruun var villig til at indtræde i bestyrelsen. 
 
Alle, der stillede op til bestyrelsen, blev valgt uden modkandidater. 
 
Troels er villig til genvalg som revisor og blev valgt. 
Richard blev genvalgt som revisorsuppleant. 
 
 
8.                 Eventuelt 

Under dette punkt uddeles Initiativprisen 
 
Jakob takkede Jesper Fris for Jespers store arbejde i bestyrelsen og håber at 

se ham retur igen på et andet tidspunkt. Jesper har taget uddannelse som FA og kan 
repræsentere klubben på den fornemste måde.  

 
 
- Birger oplyste at alle medlemmer havde mulighed for at afgive stemme på 

et medlem til initiativprisen 
- Birger indstillede Steen Hagstrøm og Jakob Werner til initiativprisen 
- Der er afgivet 24 stemmer (Steen, Morten og Jakob) 
- Prisen blev vundet af Steen Hagstrøm med stort flertal 
 
 

Steen oplyste at der er udfordringer med lokalerne, men er i dialog med kommunen. Det 
forventes at der bliver mere pres på lokaliteterne fremadrettet. Birger lukkede 
generalforsamlingen og takkede for god ro og orden, og Jakob takkede Birger for god 
mødeledelse af generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen afsluttet kl. 21.05. 
 
Referent: Torben Dreier Olsen 
 


