
 

 

Referat fra generalforsamlingen i Vojens Skakklub mandag den 18-02-
2019. 
 
 
DELTAGERE:  
Finn Nielsen, Kresten Beck, Benny Christensen, Morten Jessen, Ole Harbo, Gagik Sahakian, 
Mogens K. Larsson, Jesper Kallesen, Magnus Tofthøj, Palle Gejl Jørgensen, Kristine Kindberg 
Gejl Jørgensen og Karl Posselt.  
 
 
1. Valg af dirigent.  

 

Referat: 

Gagik Sahakian blev foreslået og valgt. 

Generalforsamlingen var varslet således: 

- Hjemmesiden 12-12-2018 

- Opslag I klubben 12-12-2018 

- Mail til medlemmerne: 21-01-2019 

- Medlemmer uden mail varslet personligt/mundtligt 

Det kunne dermed konstateres, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne var lovligt 

indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

 

 

2. Formandens beretning.  

 

Referat:  

Formandens beretning er trykt i et generalforsamlingsnummer af medlemsbladet Springeren 

(2019:01), der er offentliggjort på klubbens hjemmeside og som blev udleveret til deltagerne på 

generalforsamlingen. Formanden læste desuden beretningen op. 

 

 

3. Drøftelse og godkendelse af formandens beretning. 

 

Referat: 

Der var kun ganske få, mindre kommentarer til beretningen, der blev énstemmigt godkendt. 

 

 

4. Aflæggelse af regnskab. 

 

Referat: 

Mogens Larsson gennemgik det reviderede, anmærkningsfri regnskab og redegjorde bl.a. for 

kontingenter samt viste et særskilt delregnskab for juleturneringen. Regnskabet er også 

offentliggjort i Springeren 2019:1. 

 

 

5. Drøftelse og godkendelse af regnskab 

 

Referat: 

Årets ringe udbytte af klubbens kapital på aktionærkontoen blev drøftet. Det går næsten lige op 

med en negativ kursregulering. Beklageligt, men skal vejes op mod, at klubben ikke skal agere 

https://www.vojensskakklub.dk/wp-content/uploads/2019/02/Springeren-2019-1.pdf
https://www.vojensskakklub.dk/wp-content/uploads/2019/02/Springeren-2019-1.pdf


 

 

risikovillig eller spekulere med foreningsmidler - ejheller bruge mange kræfter på 

kapitalforvaltning. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

6. Næste års arbejde 

 

Referat:  

Formanden fremlagde årsplanen i stikord: 

- Rekruttere og fastholde medlemmer 

- Indsats på juniorfronten: Skolekontakt, kommunemesterskaber, skoleskakstævner og   

  fastholdelse af juniorerne, så de bliver turneringsklar 

- De sædvanlige arrangementer (Høtteskak, klub- og holdturnering, juleturnering) 

- Evt. 2 hold (12 spillere) med i holdturneringen 

- Yderligere aktiviteter kræver flere frivillige hænder 

 

 

7. Indkomne forslag. 

 

Referat: 

Der var ikke indkommet forslag til dette punkt. 

 

 

8. Næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent. 

 

Referat: 

Kassereren forelagde et budgetforslag, der balancerer med uændrede kontingentsatser, d.v.s.: 

 

 

- børn (0-14 år)  

- ungdom (15-20 år)  

- voksne (21-64 år)  

- seniorer/pensionister (65-?? år)  

- B-medlemmer (alle aldre, men inkluderer ikke medlemskab af DSU)  

- Bestyrelsesmedlemmer (alle aldre)  

 

200 kr. pr. år 

200 kr. pr. år 

700 kr. pr. år 

600 kr. pr. år 

200 kr. pr. år 

200 kr. pr. år 

 

Forslaget blev godkendt. 

 

 

9. Valg.  
I lige år vælges formand, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisor  

I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisorsuppleant Valgene gælder for 2 år. 

 

Referat: 

Valg:  

Der var genvalg til alle poster, d.v.s.: 

Ole Harbo og Mogens Larsson blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. 

Morten Jessen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant. 



 

 

Gagik Sahakian blev genvalgt som revisorsuppleant. 

 

 

10. Eventuelt. 

 

Referat: 

Morten har forsøgt at granske lige i Vojens Skakklubs historie og har bl.a. via Skakbladet 

fundet ud af, at klubben er indmeldt (med 11 medlemmer) i Dansk Skak Union i 1946 og altså 

har 75 års jubilæum i 2021. Det førte til en drøftelse af, om/hvor gamle protokoller og ringbind 

er bevaret. Noget er afleveret og registreret på Lokalhistorisk Arkiv for Vojensområdet, andet er 

måske/sandsynligvis gået tabt. Mogens undersøger, hvad der ligger på arkivet. 

 

Da der ikke var mere at debattere, takkede dirigenten for god ro og orden – og formanden 

takkede dirigenten for god ledelse af mødet. Herefter var generalforsamlingen afsluttet. 

 

/Ref: Karl Posselt – 20-02-2019 
 
 

 
 


