
 
 

Referat generalforsamling, den 8. juni 2022 
 Følgende 14 medlemmer var til stede: Stig Frandsen, Verner Christensen, 

Bjørn Johannsen, Jørgen René Larsen, Kim Amdi Orup, Henning Forsmann, 
Alan Krag-Jacobsen, Peter Christensen, Karl Hildebrandt Henriksen, Leif 
Jørgensen, Casper Christiansen og Jørgen Thinggaard 

1. Formand Jørgen René bød velkommen og Peter blev valgt som dirigent og 
Kalle som referent. 

2. Formandens beretning: 
Ligesom 2020 blev 2021 et lidt anderledes år for klubben. 
Køge Bugt Vinter 2021 og Køge Bugt Forår 2021 måtte aflyses pga. Corona. 
Og holdturneringen 2020/21 blev aflyst. 
Men nu er der gang i den igen. Og selvom det startede skidt, så lykkedes det 
vat rette op på selvtilliden. 
 
Kbs2021 blev vundet af Stig med 18 p foran Sune Tillo med 17. 
I gruppe 2 vandt formanden (11) foran Kim (10) 
Gruppe 3 vandtes af Thinggaard {10) foran Hans (9). 
 
Kbe2021 vandtes af Stig med maximumpoint (18) foran Kai (15).  
Gruppe 2 blev vundet af formanden (13) foran Henning {10). 
Gruppe 3 blev en delt førsteplads til Thinggaard, Leif og Peter. Alle med 7 
p. 
 
Kbv2022 blev vundet af - det er ved at blive lidt ensformigt - Stig (18) foran 
Daniel Petersen (17). 
Gruppe 2 blev vundet af Allan Ankjær {10) foran Finn, Kim og Henning (9).  
Gruppe 3 vandtes af Kaj Refsgaard og Kurt Jensen (10) 
 
Kbf2022 vandtes af Sune Tillo (17) foran Stig (16). 
Gruppe 2 vandtes af Bjørn (12) foran Kai og Henning (9). 
Gruppe 3 vandtes af Kalle (8) foran Peter og Mickei Adrian (6). 
 
Vi har også haft besøg af Carsten Høi til foredrag og simultan. Det var rig-
tigt hyggeligt. Klubben gav kaffe og en øl. Carsten vandt 8-1. 



 

Og som sædvanlig vil klubben gerne sige tusind tak til Verner for hans store 
indsats for klubben. Selv om det har været en kort sæson!  

Og vi vil også gerne takke Peter for hans indsats som kasserer.  

Og tak til medlemmerne for, at de endelig har fundet ud af at sætte spille-
materialerne på plads efter brug! 

Til slut vil jeg gerne brokke mig lidt: Når jeg sender en mail, vil jeg sætte 
pris på, at den bliver besvaret rimeligt hurtigt! 
 

 

 

 

Herefter overrakte formanden 
– under stor applaus - en stor 
flaske øl til Peter Christensen 
som tak for hans store indsats 
for klubben som kasserer gen-
nem mange år. 

Peter takkede for erkendtlig-
heden og glædede sig til at 
smage på indholdet. 

 
 
Peter havde et ønske om, at holdkaptajnerne skriver et kort resume af hold-
kampene, når de var spillet, så alle klubbens medlemmer kunne følge med. 
Der blev aftalt, at Verner giver holdkaptajnerne adgang til at skrive et resume 
på hjemmesiden. 
 
Formandens beretning blev herefter sat til afstemning og blev enstemmigt 
godkendt. 



 
3. Verner gennemgik det udsendte/udleverede regnskab, som viste et underskud 

på 6.133 kr 
Årsagen hertil var, at klubben – på grund af den lave coronarelaterede aktivi-
tet – havde besluttet kun at opkræve kontingent for et halvt år. På den anden 
side havde Dansk Skak Union opkrævet fuldt kontingent til deres slunkne 
pengekasse og 8. Hovedkreds havde opkrævet kontingent for 3 kvartaler. 
Der blev forespurgt til årsagen til negativ kontantbeholdning. Dette skyldes, 
at kaffekassen (som Verner bestyrer) udbetaler præmier mv,  samt indkøber 
øl, vand, kaffe mv. og – igen pågrund af den lave aktivitet – var der ikke 
blevet solgt så meget. 
Efter nogle spørgsmål og svar om andre poster blev regnskabet enstemmigt 
godkendt. 
Budgettet for 2022 blev ligeledes godkendt enstemmigt. 

4. Der var ikke indkommet nogle forslag 

5. Peter ønskede ikke genvalg og Jørgen Thinggaard blev valgt med akklama-
tion 
Til bestyrelsen blev Verner genvalgt og Casper Christiansen blev nyvalgt. 
Begge med akklamation 
Leif Jørgensen blev enstemmigt valgt som suppleant til bestyrelsen og som 
revisorer blev Knud Aage Fønss genvalgt, medens Peter Christensen blev ny-
valgt.  

6. Verner fortalte om delegeretmøde i 8. Hovedkreds, som han havde deltaget 
i. 
Verner havde påpeget det meget uheldige i, at sidste rundes holdkamp med 
meget kort frist var blevet flyttet fra en hjemmekamp i Solrød til en udekamp 
i Græsted. 
Vi er blevet lovet kun 3 udekampe i næste sæson. 

7. Dirigenten Peter takkede for nogenlunde god ro og orden og formanden øn-
skede alle en god sommer. Vi starter igen den 17. august med Køge Bugt 
Sommer 2022. Husk at melde jer til på hjemmesiden. 
 
Dernæst kastede alle sig over den kombinerede julefrokost/sæsonafslutnings-
frokost i form af gammeldags dansk julefrokost fra Meny. Der var rigeligt 
med mad, så vi prøver at begrænse det lidt til næste gang. Det  bliver den 14. 
december med generalforsamling for 2022 plus julefrokost, hvis coronagu-
derne tillader. 

 



 

SOLRØD SKAKKLUB 
Formand 
Jørgen René Larsen 
Granlunden 79 
2635 Ishøj 

2063 0946 
formand@sydskak.dk 
Bank: 1551 – 16877980 
MobilePay:  18993 
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Ishøj, 25. maj 2022 
 

Generalforsamling 
 

 
Der indkaldes herved til Generalforsamling på Solrød Skole 

 
Onsdag, den 8. juni 2022, kl.1800 

 
med følgende dagsorden: 

 
1 Valg af dirigent og referent 
2 Formandens beretning for året, der er gået 
3 Fremlæggelse af regnskab for 2021 og budget for 2022 
4 Indkomne forslag 

Forslag skal sendes pr. e-mail senest 1. juni 2022 til 
formand@sydskak.dk  

5 Valg 
1. valg af kasserer for 2 år.  Peter Christensen er 

ikke villig til valg, men Jørgen Thinggaard er 
villig til valg. 

2. valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
3. valg af 1 suppleant 
4. valg af 2 revisorer 

6 Evt. 
7 Julefrokost, sæsonafslutningsfrokost 

som består af gammeldags frokost-platte inkl. fri bar for 
kr. 0. 
Tilmelding senest 1. juni via hjemmesiden eller til 
Verner 

8 Lynskak – hvis vi gider?! 
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http://www.sydskak.dk/
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Resultat 2020 Budget 2021 Budget 2022
Indtægter

19.290,00                19.000                Kontingent 9.330,00    17.000                  
4.090,00                  4.000                  Kantine 1.259,00    4.000                    

300,00                     -                     Holdpræmier -            -                        
3.100,00                  4.000                  Turneringsindskud 900,00       4.000                    

26.780,00                27.000                Indtægter i alt 11.489,00  25.000                  

Udgifter
11.365,00                12.000                DSU/8. HK 10.685,00  11.000                  
2.100,00                  2.500                  EMT afgift 1.560,00    2.500                    
3.050,00                  5.000                  Præmier 3.350,00    5.000                    

400,00                     400                    Holdafgift -            400                       
1.460,00                  1.000                  Julefrokost/afslutning 750,00       1.000                    

901,00                     600                    Gebyr bank+telefon 777,00       600                       
1.200,00                  500                    Hjemmeside 500,00       500                       
1.953,00                  500                    Skakmateriel -            500                       

-                     Skakure -            -                        
22.429,00                22.500                Udgifter i alt 17.622,00  21.500                  

4.351,00                  4.500                 Over-/underskud (6.133,00)  3.500

Balance 2020 Budget 2021 Budget 2022

Aktiver
13.588,46                 Bank 11.536,46  
2.903,00                   Kontant (487,00)     

505,00                      Medlemmer 475,00       
(335,00)                     Dansk Skak Salg 1.144,00    

16.661,46                 Aktiver i alt 12.668,46  

Passiver

8.860,46                   8.860                  Egenkapital, primo 13.211,46  7.078,46               
4.351,00                   4.500                  Årets resultat (6.133,00)  3.500,00               

13.211,46                 13.360                Egenkapital, ultimo 7.078,46    10.578,46             
4.050,00                   Skyldig 8. HK 5.470,00    
(600,00)                     Skyldig DSU 120,00       

Skyldig præmier -            

16.661,46                 13.360                Passiver i alt 12.668,46  10.578,46             

0 Balance 0

Resultat 1.1.2021 - 31.12.2021

Regnskab for Solrød Skakklub 2021

Balance 31.12.2021
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