
Generalforsamling 7/1 2020 

1. Valg af dirigent: Alex Pedersen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og da der 

var 16 til stede, var den beslutningsdygtig. 

2. Formandens beretning (Se bilag) 

3. Regnskab. (Se bilag) 

Kassereren gennemgik det fremlagte regnskab. Revisoren Aksel Hansen supplerede med uddybende 

kommentarer. 

4. Indkomne forslag. 

Forslag fra Ole Møller: 

-Hvis en højere ratet spiller melder sig ind i klubben skal han placeres som reserve til holdskak indtil næste 

holdturnering- 

Baggrunden var, at en indmeldelse på førsteholdet havde skubbet spillerne ned på styrkelisten, således at 

en spiller på C-holdet var blevet skubbet ud. Spørgsmålet drejede sig om, hvorvidt klubben skulle satse på 

eliten eller bredden. Bestyrelsen var betænkelig ved forslaget, da det ville gå ud over fleksibiliteten, men 

formanden beklagede, at kommunikationen havde været for dårlig. Forslaget frafaldes, men begge parter 

var enige om, at det havde været en vigtig og frugtbar debat. 

5. Valg 

a) Kasserer: Sigurd Rindom 

b) Valg af 1 medlem i stedet for Sigurd, der blev kasserer (1 år): Torben Hellmund 

    Valg af 2 medlemmer for 2 år: Dennis Noe og Henrik Agerlund 

c) Suppleant: Ole Møller 

d) Revisor: Aksel Hansen 

e) Revisorsuppleant: Nils Kjær 

6. Udvalg: 

a) Kantineudvalg: Dennis Noe (formand) Alex Pedersen og Henrik Sejersen 

b) Turneringsudvalg: Bestyrelsen 

c) Medieudvalg: Ole Møller, Sigurd Rindom, Henrik Sejersen og Jonas 

d) Ungdomsudvalg: Henrik Sejersen, Henrik Agerlund og Sigurd Rindom (Torben Hellmund hjælper) 

e) Sponsorudvalg: Torben Hellmund og Henrik Sejersen. 



7. Fremtiden. Forslag til aktiviteter 

a) På kort sigt: 

Mentorordning, hvor svagere spillere kunne få gennemgået partierne, evt. på friaftener. 

Fællesskab om TV- transmissioner fra skakevents, f. eks. NRK’s transmissioner fra VM i lyn og hurtigskak i 

juleferien eller VM matchen – sådan noget sker f.eks. i Chess House i Aarhus. 

Gågadeskak genoplives evt. sammen med events med store brikker. 

Digitale turneringer for klubbens medlemmer 

Udfordringsmatcher med institutioner (politi, forsvar) 

Partier og artikler på hjemmeside, evt. klubblad igen. 

Referater af holdkampe på hjemmesiden. 

Skakcafeen til søndagskampe blev rost, ligeledes undervisningen 

Klubmesterskab i lyn og hurtigskak 

b) På langt sigt: 

Analyser af, hvilke medlemstyper klubben skal satse på: alder, køn. Elite, bredde osv. 

Finde metoder, der kan indsluse børnene fra undervisningen til klubben. Invitere dem til særlige 

turneringer som f.eks. Herning gør til årets første træk. 

Større synlighed i lokalområdet – bl.a. kan divisionsholdet bruges til det. 

FOF undervisning, hvis det er muligt 

Spille klubturnering i 2 klasser: A: for spillere, der ønsker partierne ratet B: Spillere, der ikke ønsker 

partierne ratet. Klubmesteren findes evt. ved en hurtigskakmatch over 3 partier mellem vinderen af de to 

klasser. 

8. Evt. 

Sigurd Rindom udtalte mindeord om æresmedlem Bent Pedersen der døde sidste år. 

 

Erling Høiberg  
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