
Referat af generalforsamlingen i Dansk Skak Unions Støtteforening, 
lørdag d. 22. marts 2008 kl. 18.00 på spillestedet for DM i skak, Hotel 
Scandic i Silkeborg. 
 
Formand Peter Kinggaard bød velkommen og bad forsamlingen rejse sig og mindes vort 
afdøde medlem Gunnar Søndergaard, Århus 
 
1. Valg af dirigent 
Erik Søbjerg blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 
og således beslutningsdygtig. 
 
2. Beretning ved Formand Peter Kinggaard: 
Formanden henviste til den trykte beretning, som var trykt i Årsmeddelsen, der desværre 
var kommet lidt sent ud. Derudover fortalte Peter Kinggaard om et møde med Dansk 
Skoleskak ved Mads Jakobsen, Jakob Rathlev og Marie Frank Nielsen, der gerne ville 
modtage støtte fra de såkaldte FTSADPOKS midler, der i sin tid blev overdraget 
Støtteforeningen. Mødet resulterede dog ikke i lovning på støtte. 
 
Aksel Hansen spurgte til samarbejdet i bestyrelsen, da kun 2 bestyrelsesmedlemmer var 
mødt op og et tredje medlem foreslog foreningen nedlagt. Peter Kinggaard mente at 
samarbejdet var godt nok. De fleste ansøgninger og spørgsmål blev behandlet via email 
eller telefonsamtaler. Allan Bangbros forslag om at nedlægge foreningen skulle mere ses i 
lyset af de problemer foreningen har oplevet med at finde kandidater til bestyrelsen. 
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
3. Regnskabet 
Peter Kinggaard takkede Aage Olsen (der ellers var valgt som den ene af to revisorer) for 
at have udarbejdet regnskabet i stedet for den valgte kasserer Kristen Jensen. Aksel 
Hansen havde taget kontakt til Kristen Jensen for at aftale nærmere omkring revision af 
regnskabet, men Kristen Jensen havde her fortalt, at han ikke havde tid og overskud til at 
udarbejde årsregnskabet. Aage Olsen havde så fået udleveret en kasse bilag, og ud fra 
disse var regnskabet ført. Aage Olsen gennemgik regnskabet, der viste et underskud på kr. 
13.152,- der dels kunne henføres til en større udbetalt støtte samt mindre indtægter i 2007. 
Aage Olsen og revisor Aksel Hansen mener at foreningens formue kan anbringes bedre 
hos en bank end de nuværende investeringsbeviser. Egenkapitalen er nu på kr. 637.000. 
 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 



 
 
4. Indkomne forslag 
Allan Bangsbro havde fremsat forslag om at nedlægge foreningen og overføre 
foreningens formue til Dansk Skak Union, der så via et udvalg kunne fordele støtten til de 
forskellige turneringer. 
 
Frode Bendikt Nielsen undrede sig over at et så vigtigt forslag ikke var lagt ud på 
foreningens hjemmeside. Lars-Henrik Bech Hansen ville være meget ked af at nedlægge 
foreningen, da der bestemt kunne tænkes situationer hvor DSU og DSUS havde 
forskellige politikker angående støtte til turneringer, så det ville være en skam at blande de 
to kasser sammen. Erik Søbjerg var oprindelig positiv overfor forslaget, da der tidligere 
var problemer med at finde villige hænder til foreningens arbejde, men da det 
tilsyneladende ikke var problemer med at finde personer til bestyrelsen mere, var Erik nu 
imod. Peter Kinggaard var også villig til at forsætte det spændende arbejde i foreningen. 
Lars-Henrik Bech Hansen mente at man i den nuværende situation – med en trussel om 
lukning af foreningen – sagtens kunne finde bestyrelsesmedlemmer, selv københavnere 
ville kunne lokkes til at stille op. Bjarne Jensen spurgte om der overhovedet var nogen 
tilstede, der støttede forslaget. Det var der ikke, så forslaget blev enstemmigt afvist. 
 
5. Fastsættelse af næste års kontingent 
Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent, hvilket blev vedtaget. 
 
6. Valg: 
a) Kasserer 
Kristen Jensen modtog ikke genvalg. Peter Kinggaard var via e-mail blevet kontaktet af 
Henrik Ginderskov fra Hvalsø ved Roskilde, der tilbød sig som kasserer for foreningen. 
Aksel Hansen foreslog Aage Olsen som kasserer, da han var mere kendt af forsamlingen 
og jo netop havde udarbejdet foreningens regnskab. Aage Olsen blev herefter enstemmigt 
valgt. 
b) 2 bestyrelsesmedlemmer 
Thomas Vestergaard modtager ikke genvalg – Frode Benedikt Nielsen enstemmigt valgt 
Casper Dahl Rasmussen er på valg - enstemmigt genvalgt 
c) 2 bestyrelsessuppleanter – Jes Harholm og Vagn Lauritsen enstemmigt genvalgt 
d) 2 revisorer – Aksel Hansen enstemmigt genvalgt og Bjarne Jensen enstemmigt nyvalgt 
e) 1 revisorsuppleant – Ole Gjelstrup enstemmigt genvalgt 
 
7. Eventuelt 



Lars-Henrik Bech Hansen mente man kunne spare Årsmeddelelsen væk. Dels var det 
irriterende for arrangørerne at skulle bidrage med indlæg om turneringer, der allerede var 
omtalt i Skakbladet og på diverse hjemmesider, dels var det ekstra arbejde til 
turneringsarrangørerne, som har nok at se til i forvejen. Eventuelt kunne 
støttemeddelelsen ligge på hjemmesiden. Erik Søbjerg spurgte hvordan man så ville få 
girokortene ud? ”Girokort?” Spurgte Frode Benedikt Nielsen ”Er der nogen, der benytter 
dem? Nu til dags har alle jo netbank.” Aage Olsen kunne fortælle, at ca. 20 % af 
indbetalingerne stadig foretages på et posthus. Henrik Knudsen foreslog en PBS-løsning, 
der gjorde det billigere at sende opkrævninger ud. Bjarne Jensen forslog en kombination, 
så man kunne tilkendegive, om man ønskede Årsmeddelelsen tilsendt eller kunne nøjes 
med en netversion. 
 
Peter Kinggaard gjorde opmærksom på, at artiklerne til Årsmeddelelsen var en del af 
støttebetingelserne. Det er hvad foreningen får retur for støtten. Lars-Henrik Bech Hansen 
gentog at det var irriterende for arrangørerne med disse indlæg. Bjarne Jensen opfordrede 
bestyrelsen til at tage sagen op. Aksel Hansen kunne ikke se, at det var så vanskeligt at 
skrive et indlæg til Årsmeddelelsen. Aage Olsen ville kigge på støttebetingelserne 
generelt i bestyrelsen. Erik Søbjerg efterlyste hvad der så skulle være i Årsmeddelelsen, 
hvis referaterne røg ud. Bestyrelsen må vælge en balance. 
 
Peter Kinggaard trak lod om et gavekort til Dansk Skaksalg blandt foreningens nye 
medlemmer. John Klaus Jensen blev den heldige vinder. 
 
Generalforsamlingen blev afsluttet ved at forsamlingen udråbte et leve for foreningen. 
 
 
Referat: Thomas Vestergård 
 
 
 

 
 


