Generalforsamling 2021

Skakforeningen

Caïssa Gladsaxe

Til Jernbanen 20, 2880 Bagsværd
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Referat af Generalforsamling 8. juni 2021
1. Valg af dirigent
Christopher blev valgt til dirigent, han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt
og talte otte deltagere
2. Protokol
Protokol godkendt.
3. Formandens beretning
Formandens beretning blev godkendt med applaus. Beretningen sluttede med at se frem i
tiden. 90 års jubilæum og hvordan vi stabler noget på benene. Evt. en stor turnering, simultan
med Shirov? Forslag modtages gerne. Forslag til at skaffe flere medlemmer og samarbejde
med andre klubber modtages også gerne. Beretningen kan læses i bilag 1.
4. Regnskab
Kassereren fremlagde regnskabet og kunne glæde os med at vi har et mindre overskud.
Beskedent, men dog et overskud. Regnskabet blev godkendt og kan ses i bilag 2.
5. Indkomne forslag
Forslag 1 fra Kaare Vissing Andersen om at klubbens navn skulle ændres til Gladsaxe Skak
forening (GSF), blev nedstemt. To stemte for og tre stemte imod, mens de sidste tre var
neutrale.
Følgende forslag 2-6 er fremsat af bestyrelsen.
Forslag 2: Følgende regel i § 6: ”En person, der er medlem af en konkurrerende skakfor
enings bestyrelse, kan ikke være medlem af bestyrelsen.” fjernes. Forslaget blev vedtaget
med alle otte stemmer. Se ny § 6 i bilag 3.
Forslag 3: I § 6 står: ”Der vælges hvert år 2 revisorer og 1 revisorsuppleant”. Antal revisorer
foreslås ændret til 1. forslaget blev vedtaget med alle otte stemmer. Se ny § 6 i bilag 3.
Forslag 4 om at genindføre medlemskategorien “Passivt medlem” blev vedtaget med alle otte
stemmer.
Forslag 5 om at lade GM være kontingentfri, blev omformuleret til, at GM, som er aktive for
klubben, er kontingentfri og blev vedtaget med alle otte stemmer.
Forslag 6: Bestyrelsen foreslår mindre kontingentforhøjelser. Klubbens økonomi er kommet
på fode igen efter store donationer fra generøse medlemmer. Det er meget glædeligt, men
der kommer også nogle udgifter, bl.a. til nyt materiel, til dommere til divisionskampe, til beta
ling af kontingent til KSU/DSU for kontingentfri medlemmer og til støtte for ungdomsarbejde.
Kontingent til DSU forventes i øvrigt at stige.
Forslag til kontingentsatser pr. halvår gældende fra 1. juli 2022: Seniorer: 500 kr. Juniorer:
350 kr. Studerende: 400 kr. Pensionister: 400 kr. Passive: 150 kr. For at være studerende
skal man være SU-berettiget. Forslaget blev vedtaget med otte stemmer.
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6. Valg
Valg til bestyrelse og valg af revisor: Der var genvalg til alle, som var på valg.
Bestyrelsens medlemmer og revisor fremgår af bilag 3.
7. Eventuelt
Christopher kom med ideer til, hvordan man/han tidligere har hvervet nye juniorer. Det
kræver en hel resource fra klubben, som vil påtage sig dette arbejde. Hvis nogen er
interesseret eller har gode ideer så kontakt formanden.
Nicolai Kistrup er meget talentfuld og der blev talt om at klubben kunne bakke op ved at
tilbyde at betale en CM titel til ham, hvis han ønsker en sådan, eller vente til han opnår en
FM titel
I generalforsamlingen deltog følgende:
Alex Madsen

Allan Hansen

Christopher Pedersen

Jakob Trier

Leif Hahn

Michael Madsen

Mogens Olsen

Poul Erik Harders
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Alex Madsen

Christopher Pedersen

Michael Madsen
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Bilag 1
Formandens beretning
Et udfordrende år!
Lokaler
Vi begyndte med lokaleproblemer. Møde 25. august med kommune og GP39.
GP39 holdt fast i, at vi trods flere henstillinger stadig ikke ryddede op, så lokalerne blev
efterladt i samme stand, som de var, når vi kom. GP39 er driftsansvarlig for huset og
sætter stor ære i at passe på det. Flere klager, så ryger vi ud.
”Huset skal forlades lige så pænt som det modtages. Der skal fejes gulve, tørres borde af,
tømmes skraldespande, fyldes i opvaskemaskine og starte denne.
Alle døre og vinduer tjekkes inden afgang.”
”Hvis Caissa Skak fremover kan rydde op og gøre rent efter sig som aftalt, kan de fortsat
benytte lokalerne i Bagsværd Gl. Station. Hvis de ikke kan opfylde de nævnte krav (om
oprydning og rengøring efter endt aktivitet), så får Børne- og Kulturforvaltningen besked
om dette, og skakklubben vil blive henvist til andre lokaler i kommunen.”
Behov for bedre kommunikation. Opslagstavler med info om, hvornår vi bruger lokalerne,
og med kontaktoplysninger. Køleskab. Aflåst rekvisitrum.
Vi har haft adresse i den gamle stationsbygning i 30 år, og vi vil gerne beholde den i
mange år endnu.
Corona og turneringer
Næste udfordring var nedlukninger m.m. pga. coronaen, og total lukning af klublokalerne
fra 9. december til 10. maj. Førsteholdet nåede 1 runde i 1. division, inden hold- og
divisionsturnering blev udskudt og udskudt og til sidst aflyst.
Den usikre situation betød også, at vi ikke fik sat egne turneringer i gang.
Lige nu har vi dog nået at sætte gang i en hurtigskakturnering med 10 deltagere, og
onsdagsgruppen arbejder på at gøre klubmesterskabet færdig.
Resultater
Inden den totale nedlukning nåede DSU og andre dog at afvikle nogle mesterskaber.
Således blev Nicolaj Kistrup både juniordanmarksmester og danmarksmester U19, og
Christian Eriksson blev Esbjerg-mester foran et ret stærkt felt.
Undervisning
Der var god gang i undervisningen før nedlukningen. Poul Erik Harders havde en gruppe
juniorer, 4 piger og 1 dreng, som lærte skak og hyggede sig gevaldigt. Michael Madsen tog
sig af to unge talenter, som fik og får undervisning efter evne og talent.
Nedlukningen har indtil videre betydet, at de 5 juniorer ikke er kommet i gang igen, hvilket
er ærgerligt, men også desværre lidt forventeligt. Michaels gruppe har overlevet
restriktionerne, og de to unge fortsætter bestræbelserne på at blive gode skakspillere.
Vi har haft henvendelse fra en ung gymnasiepige, der gerne vil lære at spille skak. Hun
har været i klubben 1 gang, så vi får se, om hun melder sig ind.
Disse tilbud om undervisning er uhyre vigtig for at kunne tiltrække nye medlemmer, så vi er
rigtig glade for Poul Erik og Michael.
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Medlemssituationen
Af de 5 juniorer har kun 1 meldt sig ind.
Før nedlukningen i december havde vi tilgang af 3 grækere, der var meget interesseret i at
blive medlemmer. De nåede det desværre ikke inden nedlukningen, men vi håber og tror
på, at de vil komme tilbage efter sommerferien. Desuden har der været henvendelse fra
en færing, men han vil først komme i klubben efter sommerferien. Et tidligere passivt
medlem vil nok også gerne være passivt medlem igen.
De potentielt nye medlemmer vil gerne spille holdskak, så vi overvejer igen, om vi kan
have 3 hold i KSU's turnering. (Status aktive: Onsdag 11 af13. Tirsdag 9 af 18).
Michael Thorleif Olsen og Oliver Trier har meldt sig ud.
Bestyrelsesmøder
Vi har haft to bestyrelsesmøder siden sidste gen.fors, 1. september og 18. maj. Referater
fra disse er sendt ud til alle medlemmer.
Gladsaxemesterskabet
Igen i år har vi aftalt med Odysseus, at vi i fællesskab afholder Gladsaxemesterskabet.
Lige nu er der 8 tilmeldte, 4 fra Odysseus, 2 fra os, 1 fra Hillerød Skakklub og 1 fra
Nordsjællands Skakklub.
Klubblad og hjemmeside
Der er kun udkommet 1 klubblad i perioden, bl.a. pga. coronaen.
Hjemmesiden har fået et lidt andet design og bliver jævnligt opdateret.
Skak i Gladsaxe
Erik Poulsens værk er blevet udgivet bl.a. med klubben som udgiver.
I denne forbindelse er klubben blevet omtalt i SKAKbladet og lokalavisen.
Sponsorer og donationer
Vi har igen fået en stor pengegave af Allan Hansen. Også andre har været gavmilde, bl.a.
Mogens Olsen, Erik Poulsen og Kaare Vissing Andersen.
Gamle skakblade, protokoller
Vi har ikke så meget plads længere, så vi vil skaffe os af med gamle tidsskrifter, evt. på
auktion: SKAKbladet, Tidsskrift för SCHACK 1976-1987 og Schackvärlden 1939-1940.
Mange års referater af møder i foreningen er afleveret til Lokalhistorisk Arkiv på
Hovedbiblioteket.

Generalforsamling 2021 Bilag 2 side 1
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Generalforsamling 2021 Bilag 2 side 2

Generalforsamling 2021 Bilag 3

Bilag 3
§ 6 ser efter ændringerne i forslag 3 og 4 således ud:
§ 6 Valg
På den ordinære generalforsamling foretages valg til bestyrelsen, som består af formand,
kasserer og yderligere 2, 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer. Valgbar til bestyrelsen er alle
medlemmer, der er fyldt 18 år. Medlemmer under 18 år kan repræsenteres af dets
forældre.
Medlemmerne vælges enkeltvis således:
Formand, 2. og evt. 4. bestyrelsesmedlem i lige år.
Kasserer, 1. bestyrelsesmedlem og evt. 3. bestyrelsesmedlem i ulige år.
Hvert år vælges en bestyrelsessuppleant.
Der vælges hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Ved frafald i bestyrelsen indtræder suppleanten. Kun hvis bestyrelsen ikke kan
kompletteres ved hjælp af suppleant, kan bestyrelsen konstituere et nyt medlem.
Et bestyrelsesmedlem, der udmeldes af foreningen, udtræder samtidigt af bestyrelsen. Et
bestyrelsesmedlem, der er forældrerepræsentant, udtræder ved barnets udmeldelse.
Juniorleder, klubbladredaktør og webmaster udpeges af bestyrelsen.

Bestyrelse og revisor pr. 8. juni 2021:
Bestyrelse
Formand:
Alex Madsen
Kasserer:
Jakob Trier
Bestyrelsesmedlem (ulige år): Michael Madsen
Bestyrelsesmedlem (lige år): Christopher Pedersen
Bestyrelsesmedlem (ulige år): Leif Hahn
Bestyrelsesmedlem (lige år): Poul Erik Harders
Suppleant:
Kaare Vissing Andersen
Øvrige poster
Revisor:
Hans van den Brink
Revisorsuppleant:
Mogens Olsen

