
 
Referat af Ordinær Generalforsamling 
afholdt den 28. maj 2019 i klubbens lokaler. 
 

1. Valg af Dirigent 

Formanden indledte med at byde velkommen til Generalforsamlingen og forespurgte om 

der var forslag til valg af dirigent, det var ikke tilfældet, hvorefter bestyrelsen forslog at 

Niels Peter Nielsen blev valgt som dirigent. 

Dette blev enstemmigt vedtaget. 

Niels Peter Nielsen takkede for valget og kunne samtidig meddele, at Generalforsamlingen 

var lovlig varslet, indkaldelse var sendt til medlemmerne den 15. april 2019 og i henhold til 

Vedtægterne § 3 er kravet udsendelse 12dage før afholdelse af Generalforsamling. 

2. Godkendelse af referat fra Generalforsamling i 2018. 

Dirigenten forespurgte om generalforsamlingen kunne godkende referatet fra sidste års 

Generalforsamling. 

Referatet blev enstemmigt godkendt. 

3. Beretning 

Dirigenten gav herefter ordet til formanden.. 

Formanden indledte med at konstatere, at han var indtrådt som vikarierende formand, da 

den tidligere formand fratrådte. 

Året 2018 havde været præget af stor aktivitet med ”Skak for børn og unge”, nytårskur, 

klubmesterskab, lynmesterskab og efter sommeren 2018 var klubben aktivt engageret i 

DM i hurtigskak, samtidig med ur match mod Damhus og deltagelse i KSU holdskak. 

Formanden nævnede også, at der var foretaget et kassererskifte ved Generalforsamlingen 

i maj 2018, men at dette pga. bureaukratiske bankregler først var blevet effekturet fra 

foråret 2019 og bestyrelen derfor under punkt 5 vil fremsætte forslag til en ændret 

procedure ved kassererskift. 

Som supplement til beretningen oplyste dirigenten, at klubben også havde været aktivt 

engageret i Kulturtoget i Avedøre et projekt som er med til at styrke klubbens relationer til 

Kultur og Fritidsforvaltningen i Hvidovre Komme. 

Dirigenten anførte i tilslutning til formandens beretning, at Hvidovre Skakklub nu var blevet 

”kendt” i DSU/KSU regi, idet vores JYSKE BANK OPEN i april 2019 var blevet godkendt 

som en af 6 turneringer, der var er adgangsgivende til KM. En aktivitet vi skal følge op. 



Lars H. Nielsen gjorde opmærksom på, at Jørn Brandt var nomineret til Årets Idrætsleder 

pris i Hvidovre Kommune og gjorde kort rede for begrundelsen herfor. Jørn kunne 

supplere med, at der var afholdt et succesfuldt arrangement i Medborgerhuset, hvor alle 

unge idrætsudøvere der havde vundet DM eller opnået gode placeringer blev hædret. Alle 

idrætsgrene var repræsenteret og Årets Idrætslederpris gik til 2 ledere inden for kajak 

sporten. Men det var absolut en stor ære at være nomineret og være inviteret til dette 

arrangement, så en stor tak fra Jørns side, til dem/de, der havde foretaget indstillingen. 

Formandens beretning med supplerende kommentarer blev sat til afstemning og blev 

enstemmigt vedtaget. 

4. Det reviderede regnskab for 2018. 

Kassereren gennemgik regnskabet og kom med forklaringer til de store poster. 

Junioraktiviteter er der et beløb på 4.540 kr. som egentlig vedrører 2017, da det er 

vederlag til Viktor for ”Skak for Børn og Unge” i efteråret 2017. 

Det andet beløb for Juniorundervisning er vederlag for 2018. 

Tilskud fra Hvidovre Kommune er ca. 3.000 kr. større i 2018 end 2018. 

Tilskud sponsor, her mangler beløb fra Jyske Bank på 5.000 kr., men det skyldes, at 

sponsoråret for Jyske Bank går fra 1.juli til 30. juni og der er først sendt en faktura i foråret 

2019. De anførte 2.939 kr. er det tilskud vi har fået får vores deltagelse i DM i Hurtigskak. 

På aktiv/passiv siden er der anført et større beløb vedrørende restancer på 6.455 kr. Det 

skal oplyses, at næsten alle restancer er betalt her i foråret 2019. 

Årets resultat på minus 5.828 kr. ville med indbetaling af sponsorbidrag fra Jyske Bank i 

2018 ville have været tæt på et nul resultat. 

Regnskabet blev sat til afstemning og blev enstemmig godkendt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag. 

5 a. Bestyrelsen foreslår klubbens vedtægter ændret som anført nedenfor: 

Ved Generalforsamlingens eller bestyrelsens godkendelse af ny kasserer kræver dette, 

overfor Hvidovre Skakklubs bankforbindelse, underskrift af formanden og ét 

bestyrelsesmedlem. 

Kassereren er automatisk medlem af bestyrelsen uanset hvornår et kassererskifte måtte 

finde sted. 

Den afgående kasserer udtræder af bestyrelsen, såfremt den øvrige bestyrelse ikke måtte 

beslutte anderledes. 



Kassererskifte imellem ordinære generalforsamlinger kræver ikke en ekstraordinær 

generalforsamlings beslutning, men kan midlertidigt godkendes af den til enhver tid 

siddende bestyrelse frem til næste ordinære generalforsamling. 

Begrundelse, at kassererskift skal kunne gennemføres, så en ny kasserer kan fungere 

umiddelbart efter beslutning er truffet. 

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslaget. 

NB. En vedtægtsændring kræver 2/3 der stemmer for ændringen og mindst 50 % af 

medlemmer over 18 år skal være repræsenteret. 

Til Generalforsamlingen var der 16 fremmødte plus 2 fuldmagter (Bjarne Håkansson, 

Steen Andersen). En af de fremmødte er under 18 år, så der var 17 stemmeberettigede og 

klubben har 31 medlemmer. Så vedtægtsændringen er dermed endeligt vedtaget. 

5 b. Øvrige forslag 

Kontingent forhøjelse. 

To forslag: 

1. At kontingentet for seniorer og pensionister er det samme og det samtidig hæves til 525 

kr. per halvår 

2. At kontingentet holdes uændret for seniorer. 

Efter nogen diskussion, hvor et synspunkt var, at man også kunne se på udgifterne 

(eksempelvis Junior Skak) og på den måde få balance i regnskabet. 

Nogle mente, at klubbens udgifter til Junior Skak er med til at give klubben en stærk profil i 

Hvidovre. 

Andre mente, at vi godt kunne hæve indskud for deltagelse i turneringer til samme niveau 

som i andre skakklubber. 

Dirigenten besluttede at sætte forslag om samme kontingent til afstemning først og det 

forslag blev vedtaget med 17 for og 1 imod. 

Derefter blev der stemt om at hæve kontingentet til 525 kr. per halvår. 

Her stemte 13 for 3 imod og 2 undlod at stemme. 

Kontingent er herefter 525 kr. per halvår og ens for pensionister og seniorer. 

Kontingentforhøjelsen ergældende fra 1. juli 2019. 

Kontingentfritagelse. 

Bestyrelsen ønsker Generalforsamlingens godkendelse til at bevilge kontingent fritagelse 

helt eller delvis, såfremt et medlems økonomi ændres markant. 

Kontingentfritagelse enten helt eller delvist vurderes af bestyrelsen efter anmodning fra det 

pågældende medlem. 



Enighed om, at det er et relevant forslag, dog skulle der indføjes en form for 

tidsbegrænsning. 

Formuleringen blev herefter: 

Bestyrelsen kan på basis af anmodning fra et medlem beslutte kontingentfritagelse enten 

helt eller delvist i en periode, dog max frem til næste ordinære Generalforsamling, hvor 

bestyrelsen igen må vurdere hel eller delvis kontingentfritagelse. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

B Medlemskab 

Bestyrelsen ønsker Generalforsamlingens godkendelse til at undlade opkrævning af 

kontingent for B medlemskab, såfremt det pågældende medlem yder en indsats for 

klubben, der af Bestyrelsen vurderes som væsentlig for Hvidovre Skakklub. 

Alle fandt forslaget fair og det blev enstemmigt vedtaget. 

 

Æresmedlem. 

Bestyrelsen indstiller at Svend Sejersen gøres til æresmedlem af Hvidovre Skakklub fra 

den 1. januar 2019, hvilket indebærer kontingentfritagelse. 

Begrundelse; 

Svend har gennem mere end 30 år ydet en meget stor indsats for klubben, omfattende 

stort set alle klubbens aktiviteter. 

Forslaget blev enstemmig vedtaget. 

 

6. Valg. 

Revision 

Klubbens revisor Palle Halkier Jørgensen blev genvalgt med akklamation. 

Valg til bestyrelsen. 

Formanden meddelte, at Steen, Palle og Henri fratræder og at Formanden ikke ønsker at 

fortsætte i den position. 

Erkan og Flemming ønsker genvalg som bestyrelsesmedlemmer og begge blev valgt. 

Efter det var blevet afklaret, at man godt kunne være medlem af bestyrelsen som B 

medlem, accepterede Henri at blive i bestyrelsen. 

Herudover accepterede Jørgen Gammelgaard at være bestyrelsen behjælpelig ved 

løsning af specifikke opgaver og det samt tilsagn gav Jørn Brandt. Begge med titel af 

”hang arounds”. 



Valg af formand skal finde sted på Generalforsamlingen og efter nogen 

drøftelse/overtalelse blev Niels Peter Nielsen valgt som ny formand. 

Bestyrelsen består herefter af følgende: 

Formand: Niels Peter Nielsen 

Kasserer: Bjarne Kildeskov 

Webmaster: Henri Tolba 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Flemming Louw Sørensen og Erkan Bayhan 

7. Eventuelt. 

Aktiv sommer på Hovedbiblioteket bliver udvidet til også at omfatte Avedøre Bibliotek. 

Der afholdes Midsommerfest i Avedøre og er man interesseret i at være med til at bestyre 

øl teltet, så henvendelse til Niels Peter. 

Viktor vil fremover hjælpe Henri med hjemmeside, så klubben har to, der er bekendt med 

at lægge artikler og information ind på hjemmesiden. 

Hæderspræmier blev uddelt og ingen gik tomhændet fra Generalforsamlingen. 

Pengepræmier blev ligeledes uddelt og her skal det nævnes, at klubbens unge stortalent 

Matt Han fik en flot anden præmie i Klubmesterskabet i rating gruppe 2. 

Dirigenten kunne herefter afslutte Generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

Referatet godkendt af dirigenten; 

 

----------------------------- 

Niels Peter Nielsen  

 
 


