Referat fra generalforsamlingen i Vojens Skakklub mandag den 17-022020.
DELTAGERE:
Finn Nielsen, Kresten Beck, Emil Baltzer, Benny Christensen, Morten Jessen, Ole Harbo, Ejvind
Østerby Ambøg, Vibeke Møller og Karl Posselt.
1. Valg af dirigent.
Referat:
Ejvind Østerby Ambøg blev foreslået og valgt.
Generalforsamlingen var varslet således:
- Hjemmesiden 16-12-2019
- Opslag I klubben 17-12-2019
- Mail til medlemmerne: 14-01-2020
- Medlemmer uden mail varslet personligt
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
(2020:01), der er offentliggjort på klubbens hjemmeside og som blev udleveret til deltagerne på
generalforsamlingen. Uden at oplæse fra ende til anden aflagde formanden beretning med
udgangspunkt i den skriftlige udgave.
3. Drøftelse og godkendelse af formandens beretning.
Referat:
Følgende emner blev drøftet under dette punkt:
- Sponsorer: Formål (økonomi, naturalier eller serviceydelser), ønskeligt niveau for
sponsorydelser og mulig rekruttering.
- Klubliv: Det blev fremhævet, at der er et godt socialt miljø i klubben.
- Opgaver: Det er i orden, at bestyrelsen uddelegerer opgaver til øvrige medlemmer, når der er
behov for det.
- Jubilæum: Vojens Skakklub har 75 års jubilæum i 2021, jf. meddelelse i Skakbladet, oktober
1946 (se nedenfor). Forskellige ideer til markering blev drøftet.
Desværre ser det ud til, at gamle protokoller er bortkommet, så det bliver svært at genskabe
og dokumentere klubbens historie.
- Teoriundervisning: Med henblik på at øge den generelle spillestyrke i klubben er ideen om at
gennemgå partier, åbningsideer eller slutspilteknik god. Vi har mulighed for storskærm og for
at tage et ekstra lokale i brug. Det kan foregå som 20 minutter forud for klubturneringen eller
på ”friaftner” uden turneringsrunde. Ejvind tilbød sig – og vil gerne forberede gennemgang af
illustrative partier og lignende.
- Lørdagsskakskole for børn/juniorer. En mulighed for med bedre tid at gøre en særlig indsats
for de mest interesserede skakbørn.
Herefter blev beretningen énstemmigt godkendt.

4. Aflæggelse af regnskab.
Referat:
Regnskabet for 2019 er også offentliggjort i Springeren 2020:01.
Karl fremlagde regnskabet i kassererens fravær.
5. Drøftelse og godkendelse af regnskab
Referat:
Regnskabet blev énstemmigt godkendt.
6. Næste års arbejde
Referat:
Formanden fremlagde årsplanen, der bortset fra de ideer, der blev drøftet under pkt. 3, ikke
indeholder yderligere nyskabelser. De tilbagevendende arrangementer som Høtteskak,
klubturneringer, holdturnering og juleturnering fastholdes. Evt. jubilæumsaktiviteter indgår i
overvejelserne for 2021.
Spørgsmålet om evt. rating af klubturneringen med de konsekvenser, det har, blev drøftet.
Der er indtil videre tilfredshed med at lade turneringen være uratet.
Som supplement til intern ”teoriundervisning” kan vi også invitere mesterspillere fra
naboklubber (f.eks. Per Hansen) på besøg.
7. Indkomne forslag.
Referat:
Der var ikke indkommet forslag til dette punkt.
8. Næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent.
Referat:
Karl forelagde et budgetforslag, der bygger på 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.

