
Referat af generalforsamling i Nykøbing Sj. Skakklub mandag den 16. maj 2022 

 

Der var 14 fremmødte medlemmer. 

 

1. Valg af dirigent 

Leif Egholm blev valgt til dirigent. 

Leif konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

 

2. Valg af referent 

Peter Holst blev valgt til referent. 

 

3. Formandens beretning 

Karsten Jensen aflagde formandens beretning. 

Formandens beretning blev enstemmig vedtaget. 

 

4. Regnskab 

Allan Pedersen fremlagde foreningens regnskab. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

5. Kontingent 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev enstemmigt godkendt. 

 

6. Indkomne forslag 

a) Thomas Alstrup foreslog, at takst for kørsel hæves til 2,25 kr. pr. km. 

Karsten mente, at taksten burde være 1,85 kr. pr. km. 

Per Tolshave foreslog 2,00 kr. pr. km. 

Forslagene blev drøftet og forslaget om 2,00 pr. km. Blev vedtaget. 

b) Karsten Jensen foreslog, at der indkøbes en projektor til klubben. Prisen er cirka 1.200 kr. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

c) Karsten Jensen foreslog, at der spilles en hygge-skak-turnering med en forudbestemt åbning 

(tema-turnering). Der var bred opbakning i forsamlingen til forslaget. 

d) Karsten Jensen foreslog, at der skal være en plan for introduktion til nye medlemmer. Bjarne 

Jensen tilbød at anvende de sociale medier til at øge kendskabet til skakklubben. 

e) Karsten Jensen foreslog, at der udarbejdes en pjece til omdeling i sommerhusområdet for at 

tiltrække sommerhusgæster i sommerhalvåret. Bjarne Jensen og Peter Holst vil gerne hjælpe 

med arbejdet. 

 

 

7. Valg til bestyrelsen 

Jan Gotfredsen og Peter Holst er på valg til bestyrelsen. 

Jan og Peter modtager genvalg og blev genvalgt fra 2022 – 2024. 

 

Som bestyrelsessuppleanter blev Sam Eddy og Michael Lynge blev valgt fra 2022 – 2023. 

 

Som revisorsuppleant blev John Wraae valgt fra 2022 – 2023. 

 

8. Eventuelt 



Bjarne Frørup foreslog, at der kommer mail og telefonnumre på deltagerne i turneringerne. Peter 

Holst vil samle info og rundsende disse ved turneringsstart. 

 

Per Tolshave foreslog, at bestyrelsen arbejder med at udstikke rammer for brug af klubbens midler. 

 

Bjarne Jensen tilbød at kontakte aviser med henblik på at opnå omtale for skakken. 

 

 

 
 


