
Referat af generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening 2012. 

Afholdt lørdag d. 7. april på Konventum i Helsingør. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning 

3. Regnskabet 

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af næste års kontingent 

6. Valg:  

a) Kasserer 

b) 2 bestyrelsesmedlemmer 

c) 2 bestyrelsessuppleanter 

d) 2 revisorer 

e) 1 revisor suppleant 

7. Eventuelt 

 

1. Formand Peter Kinggaard (PK) indledte mødet og foreslog Vagn Lauritzen (VL) som dirigent, der 

valgtes med akklamation. VL erklærede generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved annoncering i 

Skakbladet, og fortsatte derefter dagsorden. 

2. PK indledte sin beretning med at beklage, at årsmeddelelsen havde været forsinket. Derefter 

refereredes fra bestyrelsesmødet afholdt samme dag. Bestyrelsen har i 2012 bevilliget støtte til 

følgende turneringer 

Arrangør Turnering Dato Søgt Bevilliget 

støttebeløb 

BMS –  Copenhagen Chess 

Challange 

2.-6. maj 5.000 5.000 

BSF BSF-GM 1.-6. juni 3-5.000 5.000 

Ejby HC Andersen  16.-20. maj Ikke konktret 5.000 

Chesshouse WIM 7.-15. juli 3.000 3.000 

KSU Politiken Cup 28.-5. juli/august 20.000 12.000 

Skovbo Skovbo september 5.000 5.000 

Total    35.000 

Bestyrelsen har ikke imødekommet øvrige ansøgninger, da de ikke falder ind under vore støtteformål. 

Det er for få, der har tilmeldt sig muligheden for at modtage årsmeddelelsen som pdf-fil. Det ville være 

ønskeligt med flere, så det administrative arbejde kunne lettes. 

DSUS har 50 års jubilæum i april 2013. Bestyrelsen ønsker at anvende indtil 50.000 kr. til et særskilt 

ekstraordinært arrangement. Arrangører søges. Bestyrelsen holder ekstraordinært bestyrelsesmøde 

under Politiken Cup i 2012.  



3. Kasserer Aage Olsen (AaO) gennemgik regnskabet. Der er i 2011 kun udbetalt 22.000 i støtte 

fordelt med 12.000 til KSU, og 5.000 til såvel Ejby som BMS. Det lave støttebeløb skyldes bl.a. at 

Skovbo og ØBRO af forskellige årsager måtte aflyse deres turneringer. 

Aksel Hansen(AH) kommenterede, at det bør fremgå at regnskabet er revideret.  

Foreningens midler i Østjydsk Bank henstår til 3,75% og er bundet c. et år frem. 

Herefter godkendtes regnskabet. 

4. Der var ingen indkomne forslag. 

5. Kontingentet fastsat uændret. Dvs. 100/1.000 hhv. årligt og livsvarigt. Bestyrelsen opfordres til at 

overveje konsekvenserne af at hæve kontingentet næste år. 

6.  a) AaO genvalgt som kasserer. 

 b) Per Stentebjerg og Frode Benedikt Nielsen genvalgt til bestyrelsen. 

 c) Jes Hartholm og VL. Valgt som suppleanter til bestyrelsen. 

 d) Bjarne Jensen og AH valgt som revisorer. 

 e) Ole Gjelstrup valgt som revisor suppleant. 

7. Kun eventuelle kommentarer. 

 

Referent Frode Benedikt Nielsen 


