Generalforsamling i DSUS 2009, referat af. Afholdt lørdag d. 11. april 2009 på Hotel Scandic i
Silkeborg.
Dagsorden var:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Beretning
Regnskabet
Indkomne forslag
Fastsættelse af næste års kontingent
Valg a) formand
a. Formand
b. 1 bestyrelsesmedlem
c. 2 bestyrelsessuppleanter
d. 2 revisorer
e. 1 revisorsupleant
7. Eventuelt

Der var 15 tilstede, hvoraf en enkelt forlod selskabet efter punkt 4.
1. Formand Peter Kinggaard (PK) indledte generalforsamlingen med at byde velkommen og foreslå
Erik Søbjerg (ES) som dirigent og Frode Benedikt Nielsen (FBN) som referent. Begge valgt
enstemmigt.
ES konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indvarslet bl.a. ved opslag i
Skakbladet.
2. ES gav herefter ordet til formanden.
PK tog udgangspunkt i den skriftlige beretning. Der var en enkelt rettelse, idet EM for ungdom
havde været afholdt i Montenegro. Der var givet støtte til seks turneringer, hvoraf der var referat og
partier fra de fire i årsmeddelelsen. I 2009 bliver der ikke afholdt turneringer på Bornholm eller
Esbjerg.
Organisatorisk har vi c. 260 medlemmer. Der er 60 til 65, der endnu ikke har betalt kontingent for
2008. PK laver en værgefolder. Den burde være klar til pokalstævnet i Ny borg i pinsen..
Der var ikke kommentarer til beretningen, men ES fremhævede, at det var den flotteste
årsmeddelelse nogensinde. PK takkede Niels Erik Nielsen, Frem for biståelse ved udarbejdelsen.
ES konstaterede herefter at beretningen var godkendt.
3. ES gav ordet til kassereren.
Aage Olsen (AaO) tog udgangspunkt i regnskabet, der var offentliggjort i årsmeddelelsen og
revideret i påsken i Silkeborg, og at han havde medbragt en underskrevet version af regnskabet.
Revisor Axel Hansen (AH) bekræftede dette. AaO fortalte, at der var c. 63.000 i underskud – heraf
vedrørte de c. 49.000 kurstab. Der er faldende kontingentindtægter. I 2008 havde der været 140
betalende medlemmer mod 177 i 2007. Til gengæld betaler folk lidt ekstra og vi har fået ét

livsvarigt medlem. Vi har klaret os hæderligt gennem finanskrisen, vor aktiebeholdning kan stort set
ikke falde dybere, men vi har størstedelen af formuen placeret på en aftalekonto. Omkostninger
vedrører primært udsendelse af årsmeddelelse og afholdelse af generalforsamling.
Herefter åbnede ES for debat af regnskabet. Søren Bech Hansen (SBH) spurgte om bestyrelsen frit
kunne investere formuen i aktier. FBN replicerede, at det kunne bestyrelsen i DSUS. Dette er helt
normal praksis i foreninger, at formueplacering er bestyrelsens ansvar. SBH var stærkt betænkelig
ved aktier. FBN svarede, at andre formueplaceringer kunne være ligeså uheldige, men knap så
synlige – idet tabet ville være fordelt over en længere periode.
Da der ikke var andre kommentarer, konstaterede ES at regnskabet var godkendt.
4. Der forelå ét indkomment forslag fra Jacob Ratlev (JR). PK indledte med at fastslå, at forslaget
stred mod foreningens formål (vedtægternes §2b) . JR motiverede forslaget med at det bundede i en
succeshistorie c. 15 procent af Skoleskakspillerne er piger – det giver et stort medlemspotentiale for
DSU. JR mente desuden, at forslaget faldt indenfor §8b. SBH var selv medlem af FTSADPOKS da
den lukkede i 2003, fandt det ærgerligt at foreningen dengang lukkede. Mente godt at §2b kunne
fortolkes bredt nok til at det faldt indenfor, og ville godt vide hvor stort et beløb det drejede sig om.
Allan Bangsbro (AB) bekræftede, at det drejede sig om c. 61.500, som DSUS havde modtaget i
2003 i forbindelse med opløsningen af FTSADPOKS. FTSADPOKS sidste bestyrelse v. Svend
Novrup havde fået at vide, at DSUS ikke ønskede pengene, og ikke ønskede at øremærke dem. AB
mente derfor at pengene var at betragte som en gave.
Axel Hansen AH spurgte til hvornår forslaget var stillet: JR fortalte at forslaget var stillet d. 20.
marts, hvilket PK bekræftede og var i overensstemmelse med indkaldelsen. AH bad derfor
dirigenten flytte forslaget til evt. da indkomne forslag skal stilles senest 1. marts ifølge vedtægterne
og ikke 21. marts som indkaldelsen foreskrev. ES konstaterede derfor, at diskussionen fortsætter
under punkt 4, medens at der under punkt 7 holdes en vejledende afstemning.
5. kontingentet fastsattes uændret til 100/1000 kr.
6. Valg

a) PK genvalgtes som formand med akklamation.
b) AB genvalgtes som bestyrelsesmedlem med akklamation.
c) Jes Hartholm og Vagn Lauridzen genvalgtes som bestyrelsessuppleanter
d) AH og Bjarne Jensen genvalgtes som revisorer
e) Ole Gjelstrup genvalgtes som revisorsuppleant.

7. ES konstaterede, at alle tilstedeværende var stemmeberettigede med én stemme hver. Ved
vejledende afstemning om det indkomne forslag faldt stemmerne således for fire stemmer, imod
fem stemmer og fire undlod.
PK sagde tak til TV for sin indsats som webmaster for foreningen.
SBH foreslog, at man gjorde reklame for testamentariske gaver.
ES takkede for god ro og orden.

