
Referat af generalforsamling i Nykøbing Sj. Skakklub mandag den 2. august 2021

Der var 13 fremmødte medlemmer.

1. Valg af dirigent
Karsten Jensen blev valgt til dirigent.
Karsten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Valg af referent
Peter Holst blev valgt til referent.

3. Formandens beretning
Thomas Alstrup 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) Allan Pedersen foreslog, at klubben kun har en kasserer i stedet for to.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.
b) Thomas Alstrup foreslog, at generalforsamlingens varslingsfrist forkortes fra 35 til 24 dage.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Thomas sørger for at rette i vedtægterne.

c) Bestyrelsen foreslog, at efterårsturneringen afvikles med faste runder.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

d) Bestyrelsen foreslog at afskaffe titlen ”Årets Springer”.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Information fra bestyrelsen:
Jan Gottfredsen vil fremadrettet ikke ringe rundt ang. deltagelse i turneringer.
Der rundsendes i stedet mail.

Klubben har ikke længere plads til alt materiale.
Forsamlingen enedes om at sælge ud af materialerne til julefrokosten.
Karsten Jensen, Per Tolshave og Allan Petersen meldte sig til at sortere inden julefrokosten.

Der mangler en ny holdleder til 2.holdet.
Forsamlingen drøftede holdturneringsreglementet, herunder at et hold skal besættes med de faste spillere, 
medmindre der er afbud fra disse. Der var bred enighed om, at denne regel skal følges af klubbens hold.
Den hidtidige holdleder for 2.holdet skal spørges, om han ønsker at fortsætte under denne forudsætning. 
Hvis han ikke ønsker at fortsætte, skal der findes en ny holdleder til 2.holdet.

7. Valg til bestyrelsen



Allan Petersen, Bjarne Madsen og Thomas Alstrup er på valg til bestyrelsen.
Allan og Bjarne modtager genvalg og blev genvalgt fra 2021 – 2023.
Som ny i bestyrelsen valgtes Karsten Jensen fra 2021 – 2023.

Som bestyrelsessuppleanter blev Sam Eddy og Kjeld Madsen genvalgt fra 2021 – 2022.

Som revisor blev Bjarne Frørup valgt fra 2021 – 2023.

Som revisorsuppleant blev John Wraae valgt fra 2021 – 2022.

8. Eventuelt
Thomas fortæller, at nøgler udleveres fra biblioteket. Thomas afleverer sin nøgle.
Allan og Per Dornonville har nøgler.
Den nye formand skal bede om en nøgle.


