REFERAT
Generalforsamling i Gribskov Skakklub
23-5-2017 kl. 19.00
Dagsorden iht. indkaldelsen:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Fremlægning af revideret regnskab
4) Indkomne forslag
5) Valg af bestyrelse
6) Valg af revisor
7) Eventuelt

Ad 1 Valg af dirigent
Jørgen Rasmussen blev valgt til dirigent.
Dirigenten anmodede om at Jesper Stuhr vil tage referat og dette blev godkendt.
Ad 2 Formandens beretning
Formanden, Jørn Vestergaard præsenterede sin beretning:
Der har i løbet af året været afholdt to venskabskampe mod Frederiksværk. Årets klubturnering blev vundet
af Mads med 6/7 med Markus på andenpladsen med 5,5/7. Eilif vandt gruppe 2.
Klubmesterskabet i hurtigskak blev vundet af Lars med Niels Jørgen som nummer 2.
Gribskovmesterskabet blev vundet af Mads med Jan Søes som nummer 2.
1. holdet vandt A-rækken og spiller næste år i mesterrækken
2. holdet blev nummer 4 i B-rækken. Begge hold scorede over forventet.
Klubben arrangerede en jubilæums-hurtigturnering i uge 42 med 24 deltagere. Det er målet at turneringen
gentages i 2017 og bliver en tradition.
Der har været afholdt biblioteksskak med god deltagelse. Lars, Steen Just, John Schjølin og John K. Sørensen
har ydet en stor indsats i biblioteksskakken.

Der har i løbet af året i bestyrelsen været drøftet muligheden for en sammenlægning med Nordkalotten.
Bestyrelsen valgte ikke at gå ind i sammenlægningen. Formanden henviste til, at der senere under punktet
Indkomne forslag vil blive redegjort for dette.
Arbejdet i bestyrelsen har dette år været mere politisk end tidligere og det har ikke været hensigtsmæssigt.
Formanden takkede bestyrelsen for arbejdet i løbet af året. Herunder udtrykte formanden en særlig tak til
John K. Sørensen, der efter mange år som primus motor i Gribskov Skakklub har valgt at træde ud af
bestyrelsen.
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.
Ad 3 Fremlæggelse af revideret regnskab
Kasserer Jette Pedersen præsenterede det reviderede regnskab
Regnskabet udviser et underskud på 1.484,25 kr. og en kassebeholdning og egenkapital på 11.062,03 kr.
På forespørgsel redegjorde kassereren for, at udgiften til hjemmesiden er for hosting af hjemmesiden.
På forespørgsel bekræftede kassereren at der i regnskabet er indregnet et tilskud på 8 tkr. fra Gribskov
Kommune, hvor af der er anvendt 2,5 tkr. og stadig er 5,5 tkr. tilbage.
Lars henviste til mail fra Rasmus, hvor Rasmus stiller sig tvivlende overfor om tilskuddet er behandlet
korrekt, herunder om det er anvendt i henhold til aftalen med Gribskov Kommune. Formanden redegjorde
for, at pengene efter hans opfattelse er anvendt til skaklige aktiviteter.
Det reviderede regnskab blev godkendt af generalforsamlingen, dog med to stemmer, der stemte imod
godkendelsen.
Ad 4 Indkomne forslag
Rasmus Petersen trak sine forslag til generalforsamlingen tilbage.
Steen Just trak sine forslag til generalforsamlingen tilbage under henvisning til generalforsamlingens
hidtidige forløb.
Forslaget fra Jan Søes om at vælge en årets spiller eller initiativtager blev vedtaget af generalforsamlingen,
der gav bestyrelsen mandat til, at arbejde videre med dette.
Lars Linderod trak sit forslag om spilledag tilbage under henvisning til, at der allerede andetsteds er truffet
afgørelse om dette.
Lars Linderod anmodede i henhold til sit andet forslag om at Jesper Stuhr redegør for bestyrelsens
behandling af en eventuel sammenlægning med Nordkalotten.
Jesper redegjorde for, at bestyrelsen behandlede emnet på baggrund af et fælles oplæg fra to medlemmer
af Gribskov skakklub og et medlem fra Nordkalotten.

Oplægget opstillede visionen for en fælles skakklub med juniortræning, eliteskak og breddeskak, holdskak
med tilhørende træning samt samarbejde med skolerne om skoleskak. Oplægget anbefalede en
sammenlægning mellem Gribskov Skakklub og Nordkalotten og foreslog en model for økonomisk og
organisatorisk sammenlægning, fremtidigt spillested og et fælles navn.
Bestyrelsen anerkendte i sin behandling af emnet, at det var et godt oplæg og en god vision for en fremtidig
klub. Der var forskellige opfattelser i bestyrelsen af, om en sammenlægning med Nordkalotten var den
rette vej at gå, for at realisere den ønskede udvikling for klubben. Et flertal i bestyrelsen var nervøse for, at
en sammenlægning med Nordkalotten kunne ødelægge kulturen i klubben og at samarbejdet med
bestyrelsen i Nordkalotten kunne blive svært. Det var bestyrelsens frygt at en sammenlægning med
Nordkalotten kunne sprænge samarbejdet i bestyrelsen i Gribskov Skakklub og det blev på den baggrund
besluttet ikke at arbejde videre med en sammenlægning med Nordkalotten.
John K. Sørensen bemærkede at var en god og sober redegørelse for bestyrelsens behandling af emnet.
Ad 5 Valg af bestyrelse
På valg er Jørn Vestergaard, John K. Sørensen, Jette Pedersen, John Schjølin, Finn Eldor, Jesper Stuhr og Lars
Erik Linderod.
John K. Sørensen havde før indkaldelsen meddelt at han ikke ønsker genvalg.
Jørn Vestergaard, Jette Pedersen og John Schjølin meddelelse på generalforsamlingen, at de på baggrund af
mistilliden til det aflagte regnskab ikke ønsker ikke genvalg. Der var ikke ved generalforsamlingen
fremmødte der ønskede at træde ind i bestyrelsen og det blev på den baggrund besluttet at indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling for at vælge en ny bestyrelse.
Punkterne 5 og 6 blev derfor dispenseret og behandles i stedet på en ekstraordinære generalforsamling.
Indbydelsen til den ekstraordinære generalforsamling fremsendes i henhold til vedtægterne.
Ad 6 Valg af revisor
Behandles på ekstraordinær generalforsamling
Ad 7 Eventuelt
Jørn redegjorde for, at Gribskov skakklub har fået tildelt genbrugsteltet i Genbrugspladsen i Skærød i
dagene torsdag til søndag i indeværende uge og anmodede om at støtte op om dette for at bidrage til at
tjene penge til klubbens aktiviteter.

