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Referat af generalforsamling i Kalundborg Skakklub d. 29.01.2002    

1. Valg af dirigent  
Tommy Christensen blev valgt til dirigent. Denne konstaterede at  generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne 
og dermed beslutningsdygtig.  
2. Formandens beretning  
 Formanden fremlagde sin beretning for året, der var gået. Den  skriftlige beretning er vedlagt. Formandens beretning blev enstemmigt
godkendt.  
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab  
 Kassereren var ikke til stede, så i stedet gennemgik formanden  det uddelte regnskab. Regnskabet viste et overskud på kr. 6058,  
som primært skyldes ekstraordinære indtægter fra NVS og Utopia. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  
4. Budget for 2002  
Formanden fremviste bestyrelsens forslag til budget for 2002.  Budgettet balancerede med et lille underskud på kr. 1000, og var  baseret på
en forhøjelse af kontingentet til halvårligt  275 kr. for seniorer .137,50 kr. for juniorer og pensionister  50 kr. for børn.  Budgettet blev
godkendt.  
5. Klubbens fremtid  
 Forskellige tiltag til sikring af klubbens medlemsgrundlag blev  debateret. Udadvendte aktiviteter som Gadeskak i Kalundborg-ugen  og
Bymesterskabet for skolerne blev fremhævet som vellykkede eksempler, der øger klubbens synlighed. Det blev foreslået evt.  at bruge
Skakkens Dag til yderligere markering af klubben.  
6. Indkomne forslag  
 Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag.  
7. Valg  
 a) Formand: Flemming Christensen blev genvalgt.  
 b) Kasserer: Preben Jensen blev genvalgt.  
 c) Tre bestyrelsesmedlemmer: Kell Kofoed blev genvalgt.  
     Jesper Slott og Niels Mortensen ønskede ikke genvalg.  I stedet nyvalgtes Benny Kristensen og Jens Mott.  
 d) En revisor: Esben Christensen blev genvalgt.  
 e) To suppleanter til bestyrelsen:  
     Tommy Christensen og Arthur Simkunas blev valgt.  
 f) En revisorsuppleant: Carl Erik Møller blev valgt.  
8. Eventuelt  
Det blev foreslået i højere grad at anvende klubbens hjemmeside til formidling af information til klubbens medlemmer, i hvert fald,  så længe
klubbladet ligger stille.  
-  
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Formandens beretning ved generalforsamlingen d. 29.01.2002  
Nu er det igen tid til at gøre status. Det har været et år med medgang og modgang i nævnte rækkefølge. Vi er blevet 4 medlemmer færre,
bl.a. er Kim og Jacob flyttet til Brønshøj.  
Bymesterskabet i februar sidste år med Carsten som dynamo, blev en succes med 11 deltagende hold. I år spilles der den 2 og 16 marts
med forhåbentlig lige så mange deltagere.  
Ved DM i Nyborg viste vi flaget med 4 deltagere og opnåede det hidtil bedste resultat i klubbens historie. En delt 4. plads til Kim Pilgaard i
landsholds- klassen.  
Sammenarbejdet med Tornved fungerer fortsat fint. Jens Mott blev klubmester år 2001 med 4,5/5. Der mangler en pokal til
klubmesterskabet da Kim scorede den gamle til sin ejendom.  
I holdskakken sluttede vores 3. divisionshold på en flot 5. plads og 2. holdet måtte efter mange tætte kampe ned i B-rækken. Efter at Kim,
Jacob og Rasmus er rejst har vi det svært i denne sæson, men der kæmpes bravt.  
Gadeskakken i år forløb fint, det er stadig nemt at få frivillige til at hjælpe med det praktiske, dejligt.  
Begynderskakken gav kun 1 henvendelse og de unge juniorer har ikke spillet i år. Det bliver vi nød til at ændre.  
Af øvrige aktiviteter har vi haft vores årlige kegletur med damerne. Det gik fint, der var rigeligt med mad.  
Pokalturneringen blev vundet af Tommy med 9/9. Den største ratingfremgang blandt juniorer blev Jeff som får skakbordet til låns i 1 år.  
Vores klubblad mangler en redaktør efter Jacob. Vi har længe vænnet os til et flot klubblad i en høj standard. Fremover må vi sandsynligvis
klare os  
uden klubblad.  
Jeg tror at fremtiden for klubben ligger i at fortsætte med at få de unge juniorer i gang igen bl.a. via bymesterskabet i skoleskak og evt
undervisning  
i SFO.  
Til slut vil jeg gerne takke alle dem som har hjulpet til i årets løb og ydet en ekstra indsats. Der er stadig mange som hjælper - TAK.  
-  
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