
Referat af Dansk Skak Unions Støtteforenings generalforsamling torsdag den 24. marts 2005 på 
Hotel Hvide Hus i Køge. 
 
Formand Allan Bangsbro bad forsamlingen rejse sig og mindes de medlemmer, der var afgået ved 
døden det forløbne år: Georg Leth, Niels Kjær Larsen og Børge Nielsen. 
 
1. Valg af dirigent. 
Erik Søbjerg blev forslået og valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig 
indkaldt. 
 
2. Beretning. 
Beretningen var tidligere blevet sendt til medlemmerne i Årsmeddelelse 2004, så Allan Bangsbro 
nøjedes med at konstatere, at foreningen på grund af den lave rente, må geare sin støtte ned, så der 
er sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Foreningen vil fremover ikke støtte IM-turneringer, 
men fokusere på topskakken, hvilket i praksis vil sige GM-turneringer. Beretningen blev godkendt 
uden kommentarer. 
 
3. Regnskab. 
Allan Bangsbro gennemgik regnskabet, der ligeledes var publiceret i Årsmeddelelsen 2004. 
Regnskabet viste et underskud på kr. 5.713,-. Markant mindre end underskuddet i jubilæumsåret, 
men som det blev fremhævet under beretningen, vil bestyrelsen forsøge at få regnskabet til at 
balancere. 
 
4. Indkomne forslag. 
Der var ikke indkommet forslag 
 
5. Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, 100 kr. om året for medlemskab og 1000 kr. for livsvarigt 
medlemskab. Vedtaget uden modforslag. 
 
6. Valg. 
Formand: Allan Bangsbro enstemmigt genvalgt. 
Bestyrelsesmedlem: Kristen Jensen enstemmigt genvalgt. 
Bestyrelsessuppleanter: I lighed med sidste år blev der ikke valgt nogen bestyrelsessuppleanter. 
Revisorer: Aksel Hansen og Ove P. Eriksen genvalgt enstemmigt. 
Revisorsuppleant: Ole Gjelstrup enstemmigt genvalgt. 
 
7. Eventuelt 
Allan Bangsbro fortalte at kasserer Jan Sørensen og bestyrelsesmedlem Karsten N. Pedersen ikke 
ønsker genvalg på generalforsamlingen til næste år. Interesserede kandidater til de to poster bedes 
melde sig. Aksel Hansen fremførte, at det måske var en god ide - for at opnå det nemmeste 
samarbejde – at formand og kasserer ikke boede i hver sin ende af landet. Allan Bangsbro sagde, at 
det ikke var noget krav, da kassereren kan disponere over en mindre konto uden at formanden skal 
være medunderskriver. 
 
Lars Henrik Bech Hansen var glad for den støtte, som DSUS normalt gav til KSU´s turneringer, 
men mente af DSUS skød over målet, når man krævede et referat samt et kommenteret parti fra 
turneringerne. Arrangørerne har nok at lave med at arrangere turneringen: sponsorjagt, få tv-



dækning, kontakt til spillere, hotel, hjemmesidearbejde med videre. DSUS kunne hente de ønskede 
informationer fra turneringernes hjemmeside. 
 
Allan Bangsbro replicerede, at bestyrelsen ville fastholde dette krav og Kristen Jensen supplerede, 
at medlemmerne skulle have noget for kontingentet, og det fik de via Årsmeddelelsen.  
 
Der var en videre diskussion om emnet, uden at de to synspunkter nærmede sig hinanden. Dirigent 
Erik Søbjerg fastslog, at nu var emnet blevet luftet, så synspunkterne var kendte. 
 
Blandt DSUS nye medlemmer blev der trukket lod om et gavekort til Dansk Skaksalg på 450 kr. 
Henrik Christensen, Århus stod der på det lod Steen Juul Mortensen trak op af dirigentklokken.  
 
Allan Bangsbro meddelte at ansøgningsfristen for at opnå støtte til turneringer i 2006 vil være den 
1. januar 2006. Frode Benedikt Nielsen spurgte om det betød, at en turnering, der skal afholdes i 
vinterferien, først ville få besked om de fik støtte 6 uger før turneringsstart. Allan Bangsbro 
fastslog, at en sådan turnering ville kunne få et forhåndstilsagn inden ansøgningsfristens udløb. 
 
Afslutningsvis fortalte Allan Bangsbro at bestyrelsen vil forsøge et medlemsfremstød via 
www.dsu.dk. Ligeledes vil www.dsus.dk snarest blive opdateret med revideret manual og også 
foreningens love vil komme på siden. 
 
Erik Søbjerg takkede for god ro og orden og opløste generalforsamlingen. 
 
 
 
Referent: Thomas Vestergård 


