Gribskov skakklub.
Generalforsamling tirsdag den 22 juni 2021. I Helsinge, klublokalet.
Tilstede :
Jan Søes, Bjarne Nielsen, Jørgen Rasmussen, Ali Araghi, Jette Pedersen, Finn Eldor , Hans
Henrik Fischer, Leif Sørensen, Majhiid, Vinni Nørremark
Dagsorden
1.
Valg af dirigent (forslag Jørgen Rasmussen)
2.
Formandens beretning
3.
Kassereren Jette Pedersen fremlæggelse af regnskab
4.
Indkomne forslag
5.
Valg af mindst fem og højest syv bestyrelsesmedlemmer,
6.
Valg af revisor (Markus Baadsgaard)
7.
Eventuelt
Ad.1. Jørgen bliver valgt til dirigent. Han kan efterfølgende konstatere, at Generalforsamlingen
er indkaldt på en sådan måde, at der er taget behørig hensyn til de restriktioner som
myndighederne har påbudt som følge af corona pandemien, hvorfor den derfor bliver afholdt i
juni måned.
•
Ad. 2. Formandens beretning. Formandinden Vinni startede med at takke alle for et godt
fremmøde til klubbens Generalforsamling. Herefter kom formandinden ind på hvordan og
hvorfor de fleste at vore planlagte aktiviteter desværre ikke kunne gennemføres i året. Det at
corana restriktionerne i så høj grad har påvirket og haft indflydelse på skakken har naturligvis
haft stor betydning for klub livet. Klubmesterskabet måtte afbrydes, og Gribskovmesterskabet
helt aflyst, og det samme med hold skakken. Istedet kan vi rose os af, at det har været muligt
at gennem 3 forskellige on Line turneringer. Ali og Majiid har gjort et stort og flot arbejde med
at arrangere og gennemføre disse on Line turneringer. Tak til Ali og Majiid.
Da klublivet på det seneste har været sat noget på pause, har det heller ikke været muligt at
overrække diverse præmier. Derfor gav formandinden ordet til Finn, der sammen med John
havde sørget for at få de korrekte navne indgraveret på pokalerne. Finn fik herefter den store
fornøjelse med at overbringe følgende præmier til vinderne, samt at udlevere diverse penge
præmier .
Klubmester Jan Søes efter hård kamp, hvor følgende fire personer stod lige, nemlig Viggo,
John, Jan og Bjarne. I en rigtig hård omkamp mellem John og Jan , endte Jan med den
endelige sejr! Pengepræmier blev fordelt ligelidt mellem de tre, dvs. jan, John og Viggo, idet
Bjarne desuden vandt en rating præmie og modtog for dette et større beløb. Desuden modtog
Jørgen endvidere en ratingpræmie for godt spil og en fin fremgang i turneringen.
Og så var der pokalen for Gribskovmesterskabet. Her blev der endnu engang klappet af Jan for
det flotte resultat.
Og sidst men ikke mindst pokalen til vinderen af hurtigskak turneringen. Pokalen gik til
vinderen Viggo Sørensen.
Bestyrelsen har iøvrigt planer om at indskrive endnu en pokal i en turnering. Vi har indkøbt en
pokal som er tænkt som en vinderpokal til den bedste i en ny lyn skak turnering, som vi starter
op i begyndelsen af den nye skak sæson.
Til sidst overrakte Finn to halsdiplomer til henholdsvis Ali og Majiid, en i guld og en i sølv for
deres flotte initiativ med on Line turneringen.
Formandinden sluttede punktet med at redegøre for lokale situationen, hvor der stadig er
uvished med hensyn til stedet.
Ad3. Regnskab, ved Jette. Jette fremlagde regnskab med kommentarer, og tilføjede iøvrigt, at
der var god grund til optimisme, idet kassebeholdningen udgjorde kr. 26.408,68 ! På trods af,
at bestyrelsen jo besluttede, at gøre halvåret uden skak aktiviteter , kontingent frit. Der er

således heller ikke grundlag for en ændring af kontingent beløbet for kommende, men det
opkræves igen til efteråret. Regnskab er godkendt og underskrevet af vores revisor Markus.
Ad 4 Indkomne forslag. Ingen forslag .
Ad 5 Valg af bestyrelse
Genvalgt, Vinni (formand), Finn, Jan, Ali og Lone.
Ad 6. Valg af revisor, genvalgt Markus
Ad 7. Jan var her inde på, vigtigheden af, at der er gode aktiviteter i klubben, og pegede på, at
klubben med fordel kunne bruge lidt penge på, at invitere interessante gæster til en klub aften.
Finn efterlyste gode ideer til kommende skak aktiviteter. Der vil sidst på sommeren blive
udsendt et program med aktiviteter for den kommende skak sæson. Og Leif fortalte om de
gode erfaringer Nordkalotten på det seneste har haft med at sælge ting og sager ude i
genbrugs containeren.
Slut. Dirigenten Jørgen takkede for god ro og orden.
For referatet Finn Eldor.
Dirigent Jørgen Rasmussen

