
Referat af generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening, lørdag d. 7. april 2007 kl. 18.00, Hotel Hvide 
Hus i Aalborg. 
 
1. Valg af dirigent 
Erik Søbjerg blev forslået og valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, da 
indkaldelsen var bragt i Skakbladet nr. 2. 
 
 
2. Beretning 
Beretningen var tidligere blevet sendt til medlemmerne i Årsmeddelelse 2006. I år 2007 støtter vi 4 turneringer: 
Faaborg-Midtfyn Cup (6.000 kr.) , Vesterhavsturneringen (6.000 kr.), Copenhagen Chess Festival (15.000 kr.), Baltic 
Sea Cup på Bornholm (9.000 kr.).  
 
Der er glædeligvis kommet en formandskandidat, Peter Kinggaard. Erik Søbjerg spurgte, om planerne om nedlæggelse 
af foreningen så er skrinlagt, hvilket Allan Bangsbro bekræftede. Allan var selv villig til at forsætte i bestyrelsen på en 
anden plads. 
 
Aksel Hansen gjorde opmærksom på, at der var et par medlemmer, der ikke havde modtaget girokort. Bestyrelsen 
følger op på dette. 
 
I forhold til sidste år er vi 12 medlemmer færre – vi er nu 279 medlemmer.  
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
 
3. Regnskabet 
Kristen Jensen gennemgik regnskabet, der ligeledes var publiceret i Årsmeddelelse 2006. Regnskabet viste et overskud 
på kr. 17.376 mod sidste års overskud på kr. 24.011. Egenkapitalen er nu kr. 650.372.  
 
Udtrukne obligationer tænkes sat i investeringsforeninger. Ca. kr. 400.000 vil blive investeret på denne måde. 
Foreningen vil dog stadig være konservativ i sin investeringspolitik. 
 
Årets overskud skyldes især at Grundfos Masters, der skulle have været støttet med kr. 12.000, desværre ikke blev til 
noget. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
 
4. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag. 
 
 
5. Fastsættelse af næste års kontingent 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, 100 kr. om året for medlemskab og 1000 kr. for livsvarigt medlemskab. 
Vedtaget uden modforslag 
 
 
6. Valg af: 

a) Formand. Peter Kinggaard blev foreslået og valgt enstemmigt. 
b) 1 bestyrelsesmedlem. Allan Bangsbro blev valgt enstemmigt. 
c) 1. og 2. bestyrelsessuppleant – 1. suppleant Jes Harholm og 2. suppleant Vagn Laursen blev valgt enstemmigt. 
d) 2 revisorer: Aksel Hansen og Aage Olsen blev enstemmigt genvalgt.  
e) 1 revisorsuppleant: Ole Gjelstrup enstemmigt genvalgt 

 
 
7. Eventuelt 
Thomas Vestergård spurgte hvordan foreningens elektroniske brætter skal forvaltes i fremtiden. Allan Bangsbro 
fortalte, at det er planen at samle unionens 5 brætter og støtteforeningens 5 brætter hos en fælles administrator. Erik 
Søbjerg fortalte, at man agtede at samle brætterne hos Dansk Skaksalg. Både geografisk og praktisk er dette en god ide. 



Men der er en stor opgave at koordinere brætternes udlån rent logistisk. Allan Bangsbro vil for sommeren 2007 stå for 
dette. 
 
Lars Bech Hansen anførte, at det burde være et krav, at der skal være livedækning til støttede turneringer. 
 
Lodtrækningen blandt årets nye medlemmer om et gavekort på 450 kr. til Dansk Skaksalg, var desværre ikke klar, men 
vil blive foretaget snarest muligt, og vinderen vil blive offentliggjort på hjemmesiden.  
 
Forsamlingen takkede Allan Bangsbro for de 4 år som formand, og glædede sig over at Allan er villig til at forsætte i 
bestyrelsen, for at gøre overgangen for den nye formand så gelinde som mulig. Der er en gave på vej til Allan. 
 
Referent: Thomas Vestergård 
 
 
 
 
 
Allan Bangsbro  Kristen Jensen  Casper Rasmussen Jes Harholm 
 


