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Referat af Generalforsamling i Møns Skakklub 29/4 2002. 

Ved dette års generalforsamling var vi små 20 mennesker, hvor der ikke var lagt op til den store debat. Det største emne var som alle andre
steder økonomi. 

Formand Lars Blach Jensen startede med sin beretning, hvor han fortalte om året der er gået, og om fremtidsplanerne. Her blev der lagt væk
på økonomien blandt andet, og ændringer i tiltag, således vi måske kunne erhverve nye medlemmer.  
Derudover er det hver at nævne, at vi rent faktisk stemte imod alle kontingent stigninger på delegeretmødet. 

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Klaus Sandø, som fortalte om et underskud. Og her kom det så til debat om kontingentforhøjelse var
på tide. Forslaget blev voteret frem og tilbage. 
Folk kom med forslag, og det endte med at forsamlingen besluttede, en stigning så de nye takster er følgende: 

Børn, halvårligt: 75 kr. 
Seniorer, halvårligt: 225 kr. 
Pensionist og juniorer, halvårligt: 125 kr. 

På økonomisiden er pengene blandt andet brugt på tirsdagsmarkedet, noget som formanden og forsamling i en helhed, synes var rigtig godt.
Her er der mulighed for klubben at vise fanen, og det har været populært. Folk har kommet over og spillet skak på tirsdagsmarkederne, og
lidt god reklame er jo altid godt. 

Der skulle også vælges ny bestyrelse, og der var flere valgte der stillede op.  
Den nye bestyrelse fik en klapsalve, der intet behov var for kampvalg. 
Skakklubbens nye bestyrelse består fremover af: 
Genvalgt: Formand Lars Blach Jensen 
Genvalgt: Kasserer Klaus Sandø 
Genvalgt: Allan Ravn 
Genvalgt: Lars Andersen 
Ny: Hilmo Catovic 
Ny: Michael Skov 

Andre valg: 
Jens Refstrup og Lars J. Larsen blev også genvalgt som Revisorer, og ligeledes indvilgede Lars J. Larsen i at fortsætte som redaktør af
Klintekongen. 

Under evt. blev det udtrykt at der gerne måtte komme flere indslag fra medlemmerne, det ville gøre klubbladet bedre.  

Skoleskak er de seneste år gået jævnt ned af bakke, og der blev diskuteret hvad der kunne gøres. Og det blev fremlagt flere forslag så som:
skolemesterskab, plakater på skolerne og lign. Dette blev lagt op til bestyrelsen, at finde ud af på næste bestyrelsesmøde hvad man vil
gøre.  

Enkelte sagde 70 år, og så kom det jo frem at der er jubilæum næste år. Folk ville vide om det skulle fejres. Nogle var for andre imod. Men
det blev besluttet at vente med at holde til klubben bliver 75. Her blev økonomien bragt ind i det, og at man måske skulle vente til 75 hvor
økonomien var bedre. Det kunne folk godt se, og beslutningen blev derfor ingen fest næste år. 
Turnerings ændring kom på banen, nogle ville have ændret handicap, og nogle en bedre EMT. For at lokke folk til, bestyrelsen lovede at
kigge på sagen og vende tilbage med svar på dette snarest. 

Et punkt mere var lokale forhold, hvor formanden fortalte at forholdene ville blive yderligere forringet, under vi ville få billigere pris. Der blev
derfor også her lagt op til bestyrelsen om at undersøge mulighed for klubhus skifte igen.  

Her efter blev generalforsamlingen afsluttet, med en tak for god ro og orden. 

Og et trefoldigt hurra for Møns Skakklub. 

Michael Skov  
-  
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