
Referat af Generalforsamling i Hvidovre Skakklub. 
Generalforsamling afholdt tirsdag den 24. maj 2022.  
Antal fremmødte medlemmer 19.   
 
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 var indvarslet den 
25. april 2022, så fristen på de 28 dage i henhold til vedtægterne var overholdt. 
Angående regnskab, så var det sendt til medlemmerne 1o dage før 
Generalforsamlingen, hvor det skulle sendes 12 dage før, Bjarne spurgte 
forsamlingen, om der var nogen indvendinger mod denne mindre afvigelse, dette var 
ikke tilfældet, hvorefter Bjarne erklærede Generalforsamlingen for lovlig.  
 
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 også i 2021 havde aktiviteten været præget af 
Corona, men dog ikke i samme omfang som året før.  
Efterårsturneringen blev dog ikke færdig spillet, da det efterhånden var uoverskueligt 
at få afviklet udsatte partier.  
Tredje holdet blev efter to runder trukket fra KSU, pga. Coronasmittens acceleration.   
Førsteholdet klarede sig fint i 1. række og vandt og rykker op i Mester Rækken i den 
kommende sæson, så et stort tillykke til alle der har spillet på holdet. 
I sidste runde skulle 1. holdet kun have et point for at være sikker på oprykning, så for 
at vise vejen, så tog Formanden en remis efter en ualmindelig hård kamp, partiet 
varede 5 træk. 
Kristian blev topscorer med 5½ point, et meget flot resultat. Et stort tillykke.  
Igen stod Hvidovre Skakklub for afvikling af DM i Hurtigskak og vi har efterhånden 
rutinen, så arrangementet forløb til alles tilfredshed. Så tak til alle medlemmerne for 
indsatsen  
Andet holdet klarede sig ok, men det skal nævnes, at 2. holdet spillede 4 – 4 mod 
Øbro, der ellers vandt alle deres øvrige kampe med 7 -1. 
Hvidovre stod for afvikling af Vestvold og fordi styrkeforholdet var for stort i 
Hvidovres favør, så blev holdene opdelt på en anden måde og det var medvirkende til 
at Damhus vandt, men nu er der 3 år til det igen er Hvidovre, der skal være arrangør.  



Internt har der været afholdt Klubmesterskab i Hurtig Skak og her blev Casper en 
suveræn vinder med Flemming og Palle på de følgende pladser, så tillykke til Casper.   
Det er lykkedes Jørn at få etableret en Juniorafdeling og der er 9 juniorspiller, som fra 
efteråret er fuldgyldige medlemmer af Hvidovre Skakklub.   
Vedrørende Hjemmeside, så har Flemming og Niels-Peter fået fornøden instruktion 
fra Group One (vores sponsor for Hjemmesiden), så Henri Tolba er nu afløst og 
klubben takker ham for indsatsen.  
Fremover vil Hjemmesiden blive opdateret ugentligt. 
 
Dirigenten spurgte herefter om der var bemærkninger til Formandens beretning.  
Lars bad om ordet og fortalte, at han via facebook havde lagt resultater op om 
Hvidovre Skakklub og havde fået mange positive likes og opfordrede til, at vi benytter 
dette medie til at får mere kendskab/flere medlemmer til klubben og Lars vil gerne 
stå som formidler.  
Angående billeder hængt op i klubben, så var der portrætter af skakspillere, som har 
fået karantæne af FIDE og Lars forslog, at disse biller blev dækket til indtil FIDE’s 
karantæne var ophævet. Der blev dog ikke taget stilling til dette ved 
Generalforsamlingen, selv om flere bad om ordet i den anledning.  
Lars kunne yderligere oplyse, at vi kun får artikler i Hvidovre Avis, hvis der er 
relevante billeder til artiklen og igen, Lars vil gerne stå for denne kontakt. 
Eksempelvis billedet med overrækkelse af præmier ved DM i Hurtigskak, hvor også 
logo for vores sponsor Jyske Bank blev vist.  
Lars mente vi kunne få medlemmer via Ældrecentre og Lars skulle selv besøge et 
center og ville der agitere for Hvidovre Skakklub.  
Lokalmuseet i Avedøre Lejren har et komplet arkiv over Hvidovre Skakklub fra 1942 til 
1998, hvor der givetvis er stof til mange historier, specielt fra starten under krigen.    
Sluttelig, at vi måske skulle få historier i Hvidovre Nærradio.   
Bjarne spurgte om der var andre der ønskede ordet, det var ikke tilfældet, hvorefter 
formandens beretning blev godkendt.  
 
 
4. Det reviderede regnskab for 2021 
Kassereren gennemgik hovedposterne i regnskabet og her skal nævnes.  
Materiel, dækker over indkøb af ure mv., finansieret af en modsvarende indtægt fra 
Hvidovre Kommune, dog ikke udgift til batterier, forud for DM i Hurtigskak blev alle 
batterier udskiftet.   
Pga. af færre medlemmer, så mindre udgift til DSU/KSU. 
Udbetalte præmier dækker over beløb udbetalt ved DM i Hurtigskak.  
Kontingent – mindre pga. beslutning om, at medlemmerne i første kvartal kun skulle 
betale det beløb klubben skulle afregne med DS/KSU. 
Overskud på 7 tkr., så økonomien er ok.  



Der blev spurgt ind til udgiften til gebyrer og de dækker over bankgebyrer og om man 
kunne få det billigere i en anden bank.  
Det kan vi måske marginalt, men da vi skal være CVR registreret, så vil udgiften ved 
en flytning være break even om ca. 5 år.  
Imidlertid, bliver Arbejdernes Landsbank – Kaldet AL – vore kommende sponsor så er 
et bankskifte en realitet, bliver vores nye sponsor eksempelvis et firma på Avedøre 
Holme og med et sponsorat på 10.000 kr. årligt, så skiftes der ikke bank.  
Herefter blev regnskabet godkendt.   
 
5. Behandling af indkomne forslag.  
Forslag om ændring af indkaldelse til Generalforsamling fra 28 til 14 dage blev 
godkendt.  
Hvilket også var tilfældet med forslag til behandling på Generalforsamlingen. Disse 
skal være formanden i hænde senest 7 dage før Generalforsamlingen.   
Regnskab vedlægges indkaldelse til Generalforsamling blev også godkendt. 
Forslagene er endeligt vedtaget, da mere end 50 % af medlemmerne var til stede (19) 
og alle stemte for vedtagelse. Her er kravet iht Vedtægterne, at 2/3 skal stemme for 
ændringerne.   
 
6. Valg til bestyrelsen  
Niels Jacob Wilquin blev valgt til ny formand. 
Bjarne Kildeskov og Niels-Peter Nielsen blev genvalgt.  
Alle blev valgt/genvalgt med akklamation. 
Dirigenten gjorde opmærksom på, at der også skulle vælges en revisor suppleant og 
da Torben Kragh er kyndig ud i regnskaber, blev Torben valgt med stort bifald.   
 
7. Uddeling af præmier mv.  
For at undgå at forsamlingen skulle klappe efter udlevering af én præmier eller en tak 
for en indsats for klubben, blev alle nævnt, hvad man fik en tak eller præmie for.   
Hvorefter forsamlingen klappede én gang.  
Vin/chokolade kunne man få efter afslutning af Generalforsamlingen. 
De der ikke var til stede ved Generalforsamlingen vil få deres præmier på et senere 
tidspunkt.   
 
8. Eventuelt  
Flemming nævnede, at der var sendt en anmodning til hovedkreds 1 om at ændre 
reglementet, så man i holdkampe undgår, at en klub anfører stærke spillere som 
reserver og derefter benytter dem på et tredje hold, så rating forskellen kan være 
mellem 500 og 700 points.  
Altså en regel i HK 1 der er analog til den i HK 2. 



Tilbagemeldingen var, at synspunktet er hørt, men ingen garanti for at det tages til 
efterretning   
Jørgen Roed kom med et forslag om en turnering, med 4 mands grupper og hvor der 
gives 2 point for en gevinst – et point for remis og et ½ point for tab/fremmøde.  
Så har den mindre gode spiller en mulighed for også at komme i præmierækken ved 
engageret fremmøde. 
Første holdet spiller i Mester Rækken næste sæson og det meldes ud til KSU, at 
spilledagen bliver torsdag, så er vi sikre på, at der ved hjemmekampe kun er ét hold 
der spiller.  
Herudover er det nødvendigt, at klubbens medlemmer er med til at sikre, at vi 
fremstår professionelt og det indebærer helt lavpraktisk, at vi medlemmer, der ikke 
skal spille, påtager sig al det praktiske, bordopsætning, brætter brikker og ure og alt 
vedrørende kaffe, øl & vand mv. både før og efter kampen.  
Der var ikke flere indlæg under eventuelt, hvorefter dirigenten kunne afslutte 
Generalforsamlingen og takkede for god ro og orden og høvisk tale under hele 
Generalforsamlingen.     
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------------------------------  ---------------------------- 
Bjarne Håkansson  
 
 
--------------------------------                                             -----------------------------         
Afgående Formand          Nyvalgt Formand  
Niels-Peter Nielsen          Niels Jacob Wilquin  
 
 
-------------------------------      -------------------------------- 
Flemming Louv Sørensen         Bjarne Kildeskov  
 
 
-------------------------------- 
Palle Halkier Jørgensen   


