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Dansk Skakunion 2.hovedkreds/Soroe/best/arkiv dato: 26.04.2004

Referat af generalforsamling i klublokalet i Medborgerhuset, Vedelsgade 17, Sorø, 

mandag den 26. april 2004 kl. 19.30 med følgende dagsorden:                 

1)     Valg af dirigent

2)     Beretning

3)     Regnskab

4)     Budget og fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen for Sorø skakklub stiller forslag om kontingentforhøjelse pr. 1.7. 2004 med
følgende:

Seniorer         Nuværende kr. 120,00  kvartalsvis

  stigning til  kr.  140,00 kvartalsvis

Pensionister   Nuværende kr. 75,00  kvartalsvis

                   Stigning til kr.  95,00 kvartalsvis

Juniorer         Nuværende kr. 75,00 kvartalsvis

  Stigning til kr.  95,00 kvartalsvis

Stigningen sker som følge af  stigning i det kontingent klubben skal betale til Dansk Skak Union.  

5)     Indkomne forslag 

Forslag om opkrævning af kontingent kvartalsvis fra bestyrelsen.

Nuværende:

§ 7. Kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen, er forfalden til betaling den første
spilledag i måneden, og intet medlem må være  mere end 2 måneder i restance.

Undlader et medlem efter denne frist trods skriftlig påmindelse at betale, bliver vedkommende
slettet af klubben.

Ved sygdom, arbejdsløshed eller lignende kan bestyrelsen dispensere fra ovenstående. 

Forslag:

§ 7: Kontingentet, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen, opkræves kvartalsvis og er
forfaldent til betaling den første spilledag i kvartalet. 

Intet medlem må være mere end 2 kvartaler i restance og undlader et medlem efter denne frist
trods skriftlig påmindelse at betale, bliver vedkommende slettet af klubben.

Ved sygdom, arbejdsløshed eller lignende kan bestyrelsen dispensere fra ovenstående. 

6)     Valg

a)     Bestyrelsesmedlemmer 

Gabriel de Silva, Ole Stahl, Frank Hartmann

b)     2 bestyrelsessuppleanter

 Steinar Smedebøl og Michael Neuks

c)     1 revisor - Gunnar Reinager

d)     1 revisorsuppleant - Peter Autrup

7)    Eventuelt 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Referat. Der deltog 13 medlemmer i generalforsamlingen, heraf havde 11 medlemmer deltaget i den traditionelle
spisning - gule ærter. 

Punkt 1: Steinar Smedebøl blev valgt som dirigent. 

Punkt 2: Sæsonen 2003/04 var rigtig god for Sorø skakklubs første hold.

Nummer 1 blev de. Det er dejligt at se sejrsviljen i vores gamle klub. Tillykke til holdet, Thomas, Mathias,
Christoffer og Michael og de andre der gjorde det muligt. 

Et specielt tillykke til Christoffer, for hans sejr med maksimale points - 7 ud af 7, i juniorturneringen i Ringsted.
Dette gentog han i holdturneringen. 

En tak til Finn Stuhr for hans billetter til NATO-koncerten Skak i september. Det var en god oplevelse for
skakklubbens trofaste "støttegruppies" - henholdsvis formandens og kassererens koner.   

Vi fortsætter med det gode. Vi har fået nogle ekstra medlemmer, en skakspillerinde med stor glæde og interesse
for spillet. Det er længe siden Sorø skakklub har haft en skakspiller af det modsatte køn. 

Aktivitet:

1. Diverse bestyrelsesmøder

2. Klubskak og diverse turneringer.

3. Byturneringen, der traditionen tro blev sponsoreret af BG-bank.

    Vinderen blev Christoffer Munkholm.

4. Gadeskak i august i samarbejde med Lions klub - tak til dem, der hjalp. 

Klubmesterskab: Thomas Rohde blev klubmester, tæt fulgt af Mathias Baark som nummer 2.

I gruppe 2 blev Steinar Smedebøl nummer 1 og Finn Jepsen blev nummer 2. 

Vi mangler en turneringsleder til at hjælpe Frank. Finn var turneringsleder i sidste turnering.

Det ville være glædeligt med flere tilslutninger og færre aflysninger. 

Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen - kassereren, materialeforvalteren, revisoren og andet godtfolk for hjælp og
samarbejde i den nu afsluttede sæson. 

Husk… Vi fik en præmie i 90-mandsturneringen (nr. 6 af 6) 

Tak! God sommer og masser af god skak. 

Formandens beretning blev godkendt enstemmigt. 

Punkt 3: Kassereren gennemgik regnskabet, der viste et underskud på kr. 452,61 for den almindelige drift og et
overskud på 338,28 for jubilæumsfonden. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt 

Punkt 4:  Bestyrelsens forslag til kontingent blev godkendt som følger: 

Seniorer                        1.4.2004:                 kr. 120,00 kvartalsvis

1.7.2004:                 kr. 140,00 kvartalsvis

Pensionister                  1.4.2004:                 kr.  75,00 kvartalsvis

1.7.2004                 kr.  95,00 kvartalsvis

Juniorer                        1.4.2004                 kr.  75,00 kvartalsvis

1.7.2004                 kr.  95,00 kvartalsvis 

Punkt 5: Forslag om opkrævning af kontingent kvartalsvis fra bestyrelsen blev godkendt således at §
7 fremtidig lyder således: 

§ 7: Kontingentet, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen, opkræves kvartalsvis og er forfaldent til
betaling den første spilledag i kvartalet.  

Intet medlem må være mere end 2 kvartaler i restance og undlader et medlem efter denne frist trods skriftlig
påmindelse at betale, bliver vedkommende slettet af klubben. 

Ved sygdom, arbejdsløshed eller lignende kan bestyrelsen dispensere fra ovenstående. 

Punkt 6: 

a)   3 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt: Gabriel de Silva, Ole Stahl og Frank Hartmann

b)   2 bestyrelsessuppleanter blev genvalgt: Steinar Smedebøl og Michael Neuks

c)   1 revisor blev genvalgt: Gunnar Reinager

d)   1 revisorsuppleant blev genvalgt: Peter Autrup 

Punkt 7: Under eventuelt drøftede man at gennemføre undervisning for at give vores førstehold bedre
muligheder i A-rækken. Thomas og Frank drøfter efter sommerferien, hvorledes det kan gennemføres.

Michael Neuks oplyste at der den 5. juni skal være aktivitetsdag i Alsted, hvor han ville låne dels skakspil, dels
have hjælp af et par medlemmer til at fortælle om skak. Michael aftaler med de enkelte og låner skakspillene.

Endvidere drøftedes skoleskak på den private realskole. Steinar har kontakt dertil.

Endelig blev det drøftet at rate vores klubturnering - der var stemning herfor. 

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.                 

Referat: Frank Hartmann     
-  
 Kildemateriale: "Frank Hartmann 28.04.2004"   
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Regnskab for Sorø skakklub for tiden 1.4.2003 - 31.3.2004

 Drift Budget
Indtægter:
Kontingent seniorer 7200,00 8150
Kontingent juniorer 1120,00 900
Kontingent pensionister 1050,00 1200
Tilskud Sorø ordningen 2525,00 2500
Indtægter ved kaffesalg m.v. 1760,25 0
Renteindtægter 19,26 0
Ialt 13674,51 12750

Udgifter:
Kontingent DSU 7856,50 8200
Kørsel - turneringer m.v. 1040,52 500
Præmier m.v. 469,00 1000
Forsikringer og annoncer 0,00 0
Generalforsamling 531,25 700
Porto og telefon 136,25 400
Junioraktiviteter 0,00 2100
Skakmaterialer m.v. 475,00 0
Udgifter v. kaffesalg m.v. 1733,60 0
Diverse 1885,00 1000
Ialt 14127,12 13900

Underskud -452,61 -1150,00

Status:
Kontant 2490,50
Giro 5597,69
BG-check 3103,97
BG-bank 5637,00
Ialt 16829,16

Egenkapital primo 17281,77
Underskud -452,61
Egenkapital ultimo 16829,16

Regnskab for Sorø skakklubs jubilæumsfond for tiden 1.4.2003 - 31.3.2004

Indtægter
Renteindtægter 338,28

Udgifter
Diverse 0,00

Overskud 338,28

Status:
BG-stjernekonto 24040,13
BG-bankkonto 7505,80
Aktie 270,00
I alt 31815,93



Egenkapital - primo 31477,65
overskud 338,28
Egenkapital - ultimo 31815,93

Regnskab for Sorø skakklub for tiden 1.4 2003 - 31.3.2004 for alm. Drift
og jubilæumsfond.
Sorø, den 22. april 2004

Frank Hartmann
(sign.)

Undertegnede revisor, der har gennemgået ovennævnte regnskab, erklærer  
herved at regnskabet er korrekt i forhold til de foreliggende bilag, samt at de 
i regnskabet nævnte beholdninger er til stede.

Sorø den 23. april 2004

Gunnar Reinager
(sign.)


