Referat af Generalforsamling i Nykøbing Sj. Skakklub
mandag den 10.06.2013 kl. 19.15
Dagsorden:
1. Valg af dirigent

Carl Hülsen blev valgt.
2. Valg af referent

Villum Sejersen blev valgt – og optalte ti deltagere i generalforsamlingen.
3. Formandens beretning (Thomas)

Den skriftlige beretning – med hovedpunkterne: Medlemmer, Nyt fra DSU og 2.hk,
Organisationsarbejde i klubben, Holdturneringen, Efterårsturneringen,
Forårsturneringen, Enkeltmandsturneringer, Julelyn, Springeren (Jans opfindelse) og
Generelt. – blev omdelt til deltagerne. Formanden supplerede mundtligt enkelte
punkter, og afsluttede med en stor tak til alle for hjælpsomhed og indsatser.
Beretningen blev godkendt ved akklamation.

4. Regnskab (Allan)

Det reviderede regnskab – omdelt – gav ikke anledning til andre bemærkninger end
rent bogføringstekniske (en afslutningsdato), og blev godkendt ved akklamation.
5. Kontingent - 2. hovedkreds forhøjer kontingentet med 16,- kr. om året pr. medlem.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i NYKS.
Uændret kontingent blev vedtaget ved akklamation.
6. Indkomne forslag

A)
Bestyrelsen foreslår at vi fremover køber blomster eller vin ved runde
fødselsdage eller ved længerevarende sygdom. Et par flasker god vin kan
købes for omkring 100 kr.
En pæn blomst kan vel købes for omtrent det samme (Thomas).
Vedtaget ved akklamation.
B)
Bestyrelsen foreslår at vi til næste sæson tilmelder to hold til holdturneringen
(som sidst).
Vedtaget: ét 8-mands- og ét 4-mandshold.
C)
Bestyrelsen foreslår, at vi fortsætter som hidtil med to turneringer i klubben,
men vi er også parate til at stramme op - se vedlagte bilag (Jan).
Jans forslag blev godt modtaget, og vil blive forsøgt realiseret. Der var bred
enighed om de foreslåede forskellige betænkningstider i de to turneringer.

Medlemmerne bedes evaluere forløbet i sidste sæson og vurdere nye tiltag.
Det har været utilfredsstillende med sidste-minuts afbud, og deraf følgende
omlægning af runden på stedet eller manglende modstandere. På den anden
side er sidste-minuts afbud et uafrysteligt grundvilkår ved turneringer, der
afvikles i influenza-, halsbetændelses- og snotnæsetiden.
7. Valg til bestyrelse, revisor og suppleanter

Allan, Thomas og Villum er på valg til bestyrelsen. Hans Peter og Kjeld er på valg som
suppleanter til bestyrelsen.
Claus er på valg som revisor, og Bjarne er på valg som revisorsuppleant
Allan, Thomas, Villum og Kjeld ble genvalgt ved akklamation. Bjarne blev valgt som
suppleant, idet Hans Peter ikke ønskede genvalg.
Claus blev genvalgt; i stedet for Bjarne blev Carl valgt som suppleant.

8. Eventuelt

Holdleder for 2.-holdet Jørgen Kjelstrup takkede alle for en god indsats gennem
sæsonen.
De sædvanlige præmier og diplomer blev uddelt. (Til hvem, se formandens skriftlige
beretning.)
Vel mødt til generalforsamlingen.
Thomas

Referent
Villum Sejersen

Dirigent
Carl Hülsen

