
Referat fra generalforsamling den 17. maj 2016 i Gribskov Skakklub 
Referent Jette Pedersen 
 
9 medlemmer mødt, heraf 3 fra bestyrelsen. 
 

1) Valg af dirigent 
• Bestyrelsen foreslog at Finn Eldor blev valgt som dirigent  
• Finn Eldor konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og 

beslutningsdygtig.  
 
2) Formandens beretning 

• Beretning 2016 
• 4 bestyrelsesmøder 
• 2 deligeretmøder i 8. Hovedkreds 
• 1 påskearangement 

Jørgen Rasmussen fik hæderstegn og Gribskov Skakklub initiativ 
præmie. 

• Venskabsmatch mod Fr. værk: 
Vi tabte ude og vandt hjemme. Blev samlet vinder.  

• Klubmester i Lynskak: Nr. 1  Rasmus Petersen, nr. 2 Jørn 
Vestergaard  

• Hurtigskak; nr. 1 Lars Erik Linderod, nr.2 Jan Søes, nr. 3 Viggo 
Sørensen   

• Klubturnering: nr. 1 John K. Sørensen, nr. 2 Viggo Sørensen, nr. 3: 
delt mellem Mads Pasztor, Rasmus Petersen og Niels Jørgen 
Christiansen 
B- rækken: ? 

• Juleafslutning: Jan Søes vinder af julelynskak. 
• Holdskak A-holdet nr. 4, B-holdet nr. 8 
• Gribskovmesterskab: Gribskovmester Lars Erik Linderod 

Gruppe 1. Nr 2: Martin Noer, Nr. 3: Mads Pasztor 
Gruppe 2. Nr. 1.: Tommy Petersen, Nr. 2: Jesper Stuhr, Nr. 3: Hans 
Henrik Fischer. 
Rating præmie: Morten Jensen (Bogpræmie) 

• Markus Baadsgaard vandt U12 DM  
• Medlemsfremgang fra 25 til 27  (2 børn, 2 juniorer, 11 voksne, 8 

pensionistor, 3 B-medlemmer + Jette) 
• Kontingentforhøjelse pr. 1/10 2016: 
• Jette Pedersen 25 års jubilæum som kasserer. 
• Tak til bestyrelse og medlemmer. 



 
 
3) Fremlægning af revideret regnskab 

• Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. 
• Regnskabet udviser et overskud på 7.397,55 kr. 
• Der er modtaget tilskud fra Gribskov kommune på 8.000 kr. til 

afholdelse af en weekend med GM Allan Stig, tilskuddet er 
medregnet i regnskabet, men udgift er endnu ikke afholdt. 

• Var udgiften blevet afholdt ville regnskabet have udvist et underskud 
på 602,45 kr. 

 
• Egenkapitalen udgør 12.546,28 kr. (4.546,28 kr. såfremt udgiften var 

afholdt) 
 

 
4) Budget for 2015/2016 

• John fremlagte budgettet, der udviser et underskud på 7.000 kr. i 
2016/2017. 

• I underskuddet er medtaget udgiften på 8.000 kr. til Allan Stig. 
 

5) Indkomne forslag 
Bestyrelsen ønsker at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer og har 
derfor vedlagt et forslag til ændring af vores vedtægter. Ændringen 
indeholder også fjernelse af indskud, da dette ikke anvendes mere. 
 
• Udvidelse af bestyrelsen blev vedtaget med alle 9 stemmer. 

Bestyrelsen består herefter af 7 personer. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og 
kasserer 8 stemte for og 1 undlod at stemme. 
 

• Fjernelse af tilmeldingsgebyr, vedtaget med alle 9 stemmer. 
 

• De nye vedtægter kan ses på hjemmesiden. 
 
6) Valg af bestyrelse 

På valg er Jørn Vestergaard, John K. Sørensen, Jette Pedersen, John 
Schjølin og Rasmus Petersen. 
• Alle blev genvalgt. 
• Lars Erik Linderod og Jesper Stuhr blev valgt som nye medlemmer 

af bestyrelsen. 



Godkendt med alle 9 stemmer.   
 
 

7) Valg af revisor 
På valg er Jan Søes 
• Jan Søes blev genvalgt. 

 
8) Eventuelt 

• Jan Søes forespurgte om der var nyt om ændring af spilledag. 
 

• Der har været anonym afstemning om dagene, der var 16 der har 
svaret således: 
7 var for onsdag 
1 var imod onsdag 
8 var for både tirsdag eller onsdag. 
 
Der vil blive fulgt op på dette. 
 

• Finn Eldor forespurgte om man evt. skulle overveje at få lokaler på 
gymnasiet. 
Parkeringsforholdene er meget dårlige på skolen og man kunne 
måske lokke flere gymnasieelever til at spille skak, hvis man spillede 
på gymnasiet. 

 
• Hjemmesiden blev drøftet, flere mente den var lidt uoverskuelig. 

Niels Jørgen Christiansen ønskede en større skrift, gerne sort på 
hvidt, da hjemmesiden var svær at læse. 

 
• På kulturnatten vil Gribskov Skakklub stå ved bageren, mød gerne 

op og støt. 
 

• Vi deltager også i aktivitetsmessen i Hallen. 
 

• Dirigenten takkede for god ro og orden på generalforsamlingen. 
 

• Jette takker mange gange for rødvinen. 
 
 

 


