
Generalforsamling afholdt Påskelørdag d. 3. april 2010 i Hillerød. 
 

Der deltog 15 personer. 
 
1) Formand Peter Kinggaard (PK) havde fornøjelsen af at åbne årets generalforsamling. Som 
dirigent blev foreslået Morten Jannik, der valgtes med akklamation. 
 
Morten Jannik konstaterede forsamlingens lovlighed og gav herefter ordet tilbage til PK, der aflagde 
beretningen for foreningen. 
 
2) I 2009 havde foreningen ydet støtte til fire turneringer, Scandinavian Open i K41 (5.000 kr.); 
Copenhagen Chess Challange i BMS (5.000 kr.); Politiken Cup i Helsingør med KSU som arrangør 
(15.000 kr.) og endelig Skakfest på Nordøstfyn i september med stormestrene Emanuel Berg og 
Peter Heine Nielsen arrangeret af Svend Novrup (5.000 kr.). Der er desværre faldet to faste 
turneringer fra – Vesterhav og Bornholm, hvorfor støttebeløbet totalt er faldet. 
 
I 2010 er der inden påske afholdt stormesterturnering i Brønshøj i anledning af klubbens jubilæum 
(5.000 kr.). 
 
Bestyrelsen har endvidere givet tilsagn til: Politiken Cup (15.000 kr.), Skanderborg (5.000 kr.) - 
betinget af kategori 10,  Xtra-Con Cup i Skovbo (5.000 kr.). Der foreligger ansøgning fra Køge. Her 
har bestyrelsen ønsket yderligere oplysninger for at behandle en ansøgning. 
 
Bestyrelsen har på sit møde tidligere i dag besluttet at ansøgningsfristen er ultimo foregående år. 
Dvs. at ansøgninger vedrørende 2011, skal foreligge 31. december 2010. Bestyrelsen har endvidere 
besluttet, at DSUS kan støtte IM-turneringer med et begrænset tilskud. I år er der derfor 
imødekommet en ansøgning fra Chesshouse (2.000 kr.). Endelig har bestyrelsen godkendt 
kassererens investeringsstrategi, der vil blive redegjort for under næste punkt. 
 
3) Aage Olsen (AO) gennemgik hovedtrækkene i det i årsmeddelelsen reviderede regnskab. Årets 
resultat – overskud på 17.235 kr. er en forbedring på over 80.000 fra 2008. Forbedringen skyldes 
primært forbedring af finansielle aktiviteter på c. 60.000 kr. og mindre støtte på 17.000 kr. 
 
Foreningen har ca. 255 medlemmer – heraf 45 livsvarige.  
 
Foreningen har investeret størstedelen af sin formue i en fastforrentet højrentekonto i Østjydsk 
Bank. 
 
4) Der var ikke indkommet forslag. 
 
5) Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket vedtoges enstemmigt. 
6) Valg 
a) Aage Olsen genvalgt som kasserer. 
b) Casper Dahl Rasmussen og Frode Benedikt Nielsen genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. 
c) Jes Harholm og Vagn Lauritzen genvalgt som bestyrelsessuppleanter. 
d) Bjarne Jensen og Aksel Hansen genvalgt som revisorer. 
e) Ole Gjelstrup genvalgt som revisorsuppleant. 
 
7) Eventuelt: 
Søren Bech Hansen nævnte, at DSUS kunne forvente ansøgning fra ØBRO til turnering  i efteråret 
2011. ØBRO blev anmodet om at respektere terminer fra planlagte turneringer. 


