
Referat af Generalforsamling i Hvidovre Skakklub. 
Generalforsamling afholdt lørdag den 21, august 2021.  
Antal fremmødte medlemmer 16.   
 
1. Valg af dirigent 
Formanden bød velkommen og henviste til den udsendte dagsorden, hvor første 
punkt var valg af dirigent.  
Bestyrelsen foreslog Bjarne Håkansson og Bjarne blev valgt enstemmigt.  
Bjarne kunne som det første konstatere, at Generalforsamlingen pga. af Coruna ikke 
kunne afholdes i inden udgangen af maj, men derimod nu her i august og om der var 
medlemmer der have indvendinger mod dette. Da dette ikke var tilfældet, erklærede 
dirigenten Generalforsamlingen for lovlig, da den som vedtægterne foreskriver, var 
indkaldt med mere end de 12 dages varsel.  
 
2. Godkendelse af referat fra sidste års Generalforsamling.  
Dirigenten gjorde opmærksom på, at referatet fra sidste år ikke ville blive læst op, 
men spurgte om referatet kunne godkendes.  
Referatet blev enstemmigt godkendt.  
 
3. Beretning  
Dirigenten gav herefter ordet til formanden.  
Formanden kunne konstatere, at der stort set ikke havde været nogen aktivitet i 
klubben det sidste år, dog var der i foråret arrangeret en elektronisk turnering, som 
blev vundet af Arne, der som alle ved, er tidligere danmarksmester i 
korrespondanceskak.  
I juni lykkedes det dog at arrangere en hurtig skak turnering med bred tilslutning fra 
medlemmerne. Herefter var de ”Sommer Grand Prix” og det at klubben havde åbent 
hele sommeren betød, at vi nu har fået tre nye medlemmer, hvoraf to er 
juniorspillere.  
Aktiv Sommer er igen i år blevet gennemført såvel på Hovedbiblioteket som i Avedøre 
og det giver som bekendt et tilskud til skakmateriel fra Hvidovre Kommune på 5.000 
kr.  
Ligeledes er det lykkedes, at få Jyske Bank til at forlænge sponsoratet frem til ult. juni 
næste år her med et kontant tilskud på 5.000 kr.  
Formanden orienterede herefter om, at Hvidovre Skakklub har fået tildelt DM i 
hurtigskak til afholdelse søndag den 28. november og et DM i hurtigskak for kvinder 
lørdag den 27. november. Herudover forsøger vi at få arrangeret en Hvidovre junior 
turnering om lørdagen.  Alt afholdes i Enghøjhuset i Avedøre.  



Arrangementerne kræver fuldt engagement fra medlemmerne for at sikre en succes. 
Det rent praktiske om annoncering på hjemmesiden og skak.dk er på plads.   
Ligesom tilskud fra DSU og KSU til præmier er eller vil blive aftalt snarest. Der vil blive 
live dækning af den åbne turnering.  
Vedrørende en Hvidovre junior turnering vil der være mulighed for at søge tilskud til 
pokaler, medaljer mv fra Kulturtoget i Avedøre.  
Junior turnering vil blive arrangeret i samarbejde med Thorbjørn Bromann, der er 
Dansk Skole Skaks repræsentant i Hvidovre.  
Formanden forventer at turneringen kan give et overskud til Hvidovre Skakklub på 8 
til 10 tkr.  
Eller er der tirsdag den 31. august ur match mod Damhus og den 7. september 
begynder den interne efterårsturnering, som vil blive internt ratet. Når antal 
tilmeldte er kendt, fastsætter turneringsledelsen, hvordan turneringen skal afvikles.  
Dirigenten spurgte om der var kommentarer til formandens beretning.  
Lars bad om ordet og orienterede om, at der var hængt billeder op og at der vil blive 
hængt yderligere billeder op i det store lokale. 
Herudover bad Lars om, at alle medlemmer var aktive på face book, instagram, 
twitter eller hvilken platform man nu kommunikerede på.  
Herudover har Lars ca. 100 billeder, der fortæller klubbens historie, men mangler 
viden om, hvem der er på billederne. Arne og Bjarne K. Kan hjælpe, da de har en lang 
historik i klubben.  
Herefter blev beretningen godkendt.  
4. Det reviderede regnskab for 2020 
Kassereren gennemgik hovedposterne i regnskabet og her skal kun nævnes.  
Til trods for Corona har DSU/KSU opkrævet uændret kontingent.  
Året overskud på 6.471 kr. var absolut tilfredsstillende.  
Øl & vand salg har kun givet beskedne 500 kr., men det skyldes, at klubben har været 
lukket det meste af året.   
Klubben har en formue på 41 tkr., så der er økonomi til at iværksætte de aktiviteter, 
som klubben måtte beslutte.  
Budget for 2021 udviser et overskud på 6.2 tkr., men heri er ikke indregnet et 
overskud fra DM-aktiviteterne i november.  
Herudover oplyste formanden, at Niels Jacob Wilquin og formanden skulle passe 
ølteltet ved Avedøres Høstfest den 4. september, hvilket ville give klubben en 
indtægt 1.000 kr. til 1.500 kr. 
Så der kan forventes et super regnskab for 2021.  
Herefter blev regnskabet for 2020 godkendt.  
5. Behandling af indkomne forslag.  



Accept fra medlemmerne af afholdelse af DM i hurtig skak, DM for kvinder og en 
Hvidovre Junior turnering.  
Skak for Børn og Unge forsætter, med en økonomisk ramme for klubben på max. 
1.500 til 1.700 kr.  
Aktiv Sommer – beløb på 5.000 kr., anvendes til køb af DGT 2010 skak ure plus en 
kuffert til opbevaring.  
Kontingent blev besluttet som følger: 

• Alle seniorer 525 kr. per halvår  

• Alle juniorer 350 kr. per halvår, men er junior til og med 20 år. 

• Alle studerende 350 kr. per halvår.  

• Passive medlemmer 300 kr. per halvår. Kun deltagelse i interne turneringer.  

• Ingen rabat ved medlemskab af to klubber i hver sin region.  
Alt ovenstående blev godkendt.  
6. Valg til bestyrelsen  
Flemming Louv Sørensen og Niels Jacob Wilquin blev genvalgt med akklamation.  
Nyt bestyrelsesmedlem blev Palle Halkier Jørgensen.  
7. Uddeling af præmier mv.  
Præmier blev uddelt.  
De der ikke var til stede ved Generalforsamlingen vil få deres præmier på et senere 
tidspunkt.   
8. Eventuelt  
Ingen punkter under eventuelt.  
Dirigenten kunne herefter afslutte Generalforsamlingen og takkede for god ro og 
orden.  
Referent 
Jørn Brandt  
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