
Referat af Dansk Skak Unions Støtteforenings generalforsamling lørdag den 10. april 2004 på Hotel Hvide 
Hus i Køge. 
 

1. Valg af dirigent 
Erik Søbjerg blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 
2. Beretningen. 

Formanden gennemgik beretningen, der havde været trykt i DSUS Årsmeddelelse 2003. Specielt 
blev det fremhævet, at jubilæumsåret naturligt havde udløst ekstraordinært meget støtte, og at 
DSUS i fremtiden må tilpasse støtten så den bedre modsvarer indtægterne. Beretningen blev 
enstemmigt godkendt uden kommentarer. 

 
3. Regnskab 

Da kasserer Jan Sørensen var blevet slået ud i DM´s 2. runde, og var taget hjem fra stævnet, 
gennemgik formand Allan Bangsbro regnskabet, der ligeledes havde været trykt i DSUS 
Årsmeddelelse 2003. Regnskabet viser et underskud på 58.000 kr. p.g.a. den store ekstraordinære 
støtte i 2003. Bestyrelsen vil neddrosle støtten i 2004 til højst 40.000 kr., hvilket skulle sikre en bedre 
sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Foreningens renteindtægter er naturligt faldet de 
seneste år sammen med renten. Når vores obligationer bliver udtrukket, kan vi ikke geninvestere til 
samme rente. Bestyrelsen vil fremover søge at få en bedre forrentning af foreningens penge. 
Investeringerne vil dog fortsat være præget af en vis konservatisme, der vil ikke blive gamblet med 
foreningens penge. Slutteligt sagde Allan Bangsbro, at nok viste regnskabet et stort underskud, men 
vi havde sandelig fået noget for pengene. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 
4. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 

5. Kontingentfastsættelse 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 100 kr. årligt, hvilket blev vedtaget uden modforslag. 

 
6. Valg 

a) Jan Sørensen blev enstemmigt genvalgt som kasserer 
b) Thomas Vestergård blev enstemmigt genvalgt og Karsten N. Pedersen enstemmigt nyvalgt til de 
resterende bestyrelsesposter. 
c) Ingen stillede op som bestyrelsessuppleanter, hvorfor ingen valgtes under dette punkt. 
d) Aksel Hansen og Ove P. Eriksen blev enstemmigt genvalgt som revisorer. 
e) Ole Gjelstrup blev enstemmigt genvalgt som revisorsuppleant. 

 
 
7. Eventuelt: 

Blandt foreningens nytilkomne medlemmer i 2003 blev der trukket lod om et gavekort til Dansk 
Skaksalg på 450 kr. Den heldige vinder blev Kasper Rasmussen, Ålborg. 
Erik Søbjerg spurgte om juniorer stadig kan søge om støtte til deltagelse i udenlandske turneringer. 
Allan Bangsbro præciserede, at foreningen kan støtte med op til 800 kr. pr. turnering, dog højst til 4. 
turneringer pr. junior om året. Sammen med ansøgningen skal juniorerne opstille et budget samt 
oplyse om de modtager støtte andetsteds fra. Så juniorer er meget velkomne til at søge støtte. 
Erik Mouridsen udtrykte stor ros til Anand-arrangementet i Middelfart, det var skak på et højt plan. 
Formanden replicerede, at det var et af eksemplerne på, at vi havde fået noget for pengene. Jes 
Harholm så gerne tilsvarende arrangementer i fremtiden. Hvilket formanden noterede og sagde, at 
man i fremtiden måske skal satse mere på kvalitet fremfor kvantitet. 

 
Referent: Thomas Vestergård 


