
Referat fra DSUS´s generalforsamling, Greve d. 30. marts 2002. 
 
1. Valg af dirigent. 
 Martin Noer blev valgt. 
 
2. Beretning. 

Erik Søbjerg gennemgik beretningen for året 2001. DSUS havde i 2001 kunnet yde støtte til 4 
turneringer på dansk grund samt enkelte juniorspilleres deltagelse i udenlandske turneringer. 
Som noget nyt har bestyrelsen valgt at udsende årsmeddelelsen som en del af et hæfte med fra 
partier og omtaler af de støttede turneringer. Formanden bad om tilbagemeldinger, samt 
kommentarer til de planer man har for 2002/2003, hvor man ønsker at markere 
Støtteforeningens jubilæum med at skakarrangement der kunne supplere fejringen af DSU-
jubilæet. Årsmeddelelsen blev i sin nye form vel modtaget. Forsamlingen var enig med 
bestyrelsen i at DSUS´s 40 års jubilæum i 2003 bør markeres fra foreningens side. Dog skulle 
det ikke kollidere/konkurrere med arrangementer i forbindelse med DSU´s jubilæum. 
Forsamlingen kunne også tilslutte sig bestyrelsens ønske om at styrke DSUS´s tilbud til 
turneringsarrangører i forbindelse med udlån af elektroniske brætter i form af bedre software og 
eventuelt indkøb af PC. Vedr. årsmærkerne gav forsamlingen udtryk for at man gerne så denne 
tradition fortsat, også hvis det fremover bliver i en anden form end frimærke-formatet. Herefter 
blev beretningen enstemmigt godkendt. 

 
3. Regnskab. 
  Regnskabet visende et overskud på kr. 23.453 blev fremlagt og enstemmigt godkendt. 
 
4. Indkomne forslag. 
 Der var ingen indkomne forslag  
 
5. Fastsættelse af kontingent. 
 Uændret kr. 100 årligt. 
 
6. Valg af: 
 a) Kasserer: Jan Sørensen genopstillede og blev enstemmigt valgt. 

b) 2 bestyrelsesmedlemmer: Allan Bangsbro og Søren Søgaard genopstillede og blev 
enstemmig valgt. 

c) 1. og 2. bestyrelsessuppleant: Verner Christensen og Eigil Johansen genopstillede og blev 
enstemmigt valgt. 

d) 2 revisorer: Aksel Hansen og Ove P. Eriksen genopstillede og blev enstemmigt genvalgt. 
e) 1 revisorsuppleant: Ole Gjelstrup genopstillede og blev enstemmigt genvalgt. 

 
7. Eventuelt.  

Der blev blandt de nye medlemmer trukket lod om et gavekort fra Dansk Skaksalg på kr. 450. 
Vinderen blev Indslev Skakklub. 

 
 Referent: Allan Bangsbro 
 
 
 
Jans Sørensen  Kristen Jensen 


