
Referat af Dansk Skak Unions Støtteforenings generalforsamling lørdag den 15. april 2006 på 
Hotel Hvide Hus i Aalborg. 
 
Formand Allan Bangsbro bad forsamlingen rejse sig og mindes de medlemmer, der var afgået ved 
døden det forløbne år: Mogens Nilsson og Nils Nilsson. 
 
1. Valg af dirigent. 
Erik Søbjerg blev forslået og valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig 
indkaldt. 
 
2. Beretning. 
Allan Bangsbro fremlagde beretningen, der tidligere var sendt til medlemmerne i Årsmeddelelse 
2005. 
 
Erik Mouridsen spurgte om hvor mange restanter, der normalt er, når de pt 25 restanter blev 
betegnet som mange. Jan Sørensen oplyste at der normalt var en 10-15 stykker og at der blev 
udmeldt en 5-6 stykker om året på grund af restance. Der var kommet 5 livsvarige medlemmer det 
sidste år hvilket giver en stor virkning i det regnskabsår, de meldes ind. 
 
Poul Søndergaard spurgte om der var en fast formel for tildeling af støtte til turneringerne. Allan 
Bangsbo oplyste at det var der ikke. Bl.a. af den årsag at turneringsaktiviteten svinger meget fra år 
til år. De foregående år har der været underskud, seneste regnskab viser så et overskud. Der skal 
selvfølgelig være plads til støtte til juniorer og også hvis der skulle dukke et ekstraordinært 
arrangement op. Ansøgninger til turneringen skal være modtaget senest 31. januar i det år 
turneringen afholdes. 
 
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 
 
3. Regnskab. 
Jan Sørensen gennemgik regnskabet, der viser et overskud på 24.011 kr. Markant bedre end sidste 
års underskud på kr. 5.713. Det er især større finansielle indtægter, der er årsagen hertil. Bl.a. har 
foreningens investeringsbeviser givet et godt afkast samt en pæn kursgevinst. Erik Søbjerg ville 
høre om der er en stor usikkerhed ved disse papirer. Jan Sørensen og Allan Bangsbo afviste at 
risikoen var stor, da investeringsbeviserne er baseret på investeringer i aktier over hele verden. 
Samtidig er det et relativ lille beløb af foreningens formue, der er sat i investeringsbeviser. Men 
vores obligationsbeholdning bliver mindre og mindre, da de udløber og bliver trukket ud. Så kan 
investeringsbeviser var et fornuftigt alternativ. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
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. 



Kasserer: Jan Sørensen ønskede ikke genvalg. Kristen Jensen blev enstemmigt valgt 
Bestyrelsesmedlem: Karsten N. Pedersen ønskede ikke genvalg. Thomas Vestergård blev 
enstemmigt genvalg. Enstemmigt valgt blev Casper Rasmussen. Enstemmigt valgt til at overtage 
det resterende år af Kristen Jensens periode blev Jes Harholm. 
Bestyrelsessuppleanter: I lighed med sidste år blev der ikke valgt nogen bestyrelsessuppleanter. 
Revisorer: Ove P. Eriksen ønskede ikke genvalgt. Aksel Hansen blev enstemmigt genvalgt. 
Enstemmigt valgt blev Aage Olsen. 
Revisorsuppleant: Ole Gjelstrup enstemmigt genvalgt. 
 
7. Eventuelt 
Allan Bangsbo takkede Jan Sørensen for det store arbejde som kasserer de sidste 8 år og overrakte 
ham en fortjent vingave. Der er også en vingave på vej til foreningens ene revisor gennem de sidste 
20 år, Ove P. Eriksen, der ikke ønskede genvalg. 
 
Blandt DSUS nye medlemmer blev der trukket lod om et gavekort til Dansk Skaksalg på 450 kr. 
Arne Matthiesen stod der på det lod Poul Jacobsen trak op af dirigentklokken. 
 
Generalforsamlingen blev afsluttet med et trefoldigt leve for Dansk Skak Unions Støtteforening.  
 
Erik Søbjerg takkede for god ro og orden og opløste generalforsamlingen. 
 
Referent: Thomas Vestergård 
 
 
 
 
 
Allan Bangsbro                Kristen Jensen  Casper Rasmussen Jes Harholm 


