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Referat af Generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening 2014. 

Afholdt lørdag den 19. april i Skørping.  Ca. 20 medlemmer af foreningen inklusive 4 medlemmer 

af bestyrelsen.  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning. 

3. Regnskabet. 

4. Indkomne forslag. 

5. Fastsættelse af næste års kontingent. 

6. Valg af: 

a) Kasserer (Verner Christensen er på valg) 

b) 2 bestyrelsesmedlemmer. (Frode Benedikt Nielsen og Per Stentebjerg-Hansen) 

c) 2 bestyrelsessuppleanter. 

d) 2 revisorer. 

e) 1 revisorsuppleant. 

7.    Eventuelt.                              

 

1. Erik Søbjerg (ES) blev valgt. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen var rettidigt 

indvarslet ved annoncering i Skakbladet nr. 1. 

 

2. Formanden Finn Stuhr (FS) fortalte at Støtteforeningen i 2013 har givet  kr. 30.000 i støtte til 5 

turneringer og i 2014 er der bevilget støtte til følgende 10 turneringer i alt kr. 50.000: 

 

 Chess House GM 2014 – 17.-25. Februar.      3.000 kr. 

 Copenhagen GM 2014 – 28. marts – 1. april.     4.000 kr. 

 Copenhagen Chess Challenge 2014 – 14. –18. maj.    5.000 kr. 

  Glenco Chess  2014 – 21.-25. maj.     2.500 kr. 

  Øbro Whitsun GM 2014 – 3.- 7. juni.     5.000 kr. 

  Politiken Cup 2014 - 21. –29. juli.    11.500 kr. 

 Peter Henning Friess Nielsen memorial 2014 – 21.-27. juli.   2.000 kr. 

 Skovbo GM 2014 – 5.-14. september.     5.000 kr. 

 Xtracon GM 2014 – 11.–18. oktober.     8.000 kr. 

 Lady Chess 2014 – 11.–18. oktober.     4.000 kr. 
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FS fortalte at det store beløb skyldes foreningens 50 års jubilæum den 14. april 2013, som 

ikke blev fejret af den tidligere bestyrelse. 

 

Fra 2015 vil støtten reduceres væsentligt med mindre medlemstallet  stiger væsentligt. 

Derfor forsøges det i 2014, at få ansøgere om støtte til at skaffe medlemmer i forbindelse 

med turneringerne, og det har givet mange nye medlemmer allerede. Brønshøj har således 

skaffet 15 nye medlemmer i forbindelse med deres GM turnering. 

 

Finn redegjorde for hvordan det var gået i forhold til sine valgløfter året før. 

 

Finn har i årets løb været med til at synliggøre Støtteforeningen via små artikler i 

Skakbladet, link med logo på Dansk Skak Unions hjemmeside, tryk og uddeling af flyers 

med reklame for DSUS. Støtteforeningen er også kommet på facebook. 

I 2014 er der indmeldt mere end 30 nye medlemmer. 

DSUS støttepolitik er nu offentliggjort på vores hjemmeside. 

Foreningens formue skal vokse med sikre og gode investeringer. 

Det er nu muligt at betale kontingent via mobile pay og Swip. 

Bestemmelsen i vedtægterne om at 2 ud 5 medlemmer af bestyrelsen kan bestemme et 

nej til en støtte ansøgning ønskes opretholdt, fordi det har stået i vedtægterne siden 

foreningens oprettelse i 1963. Så må der være en hensigt med denne passus. 

Det er ikke lykkedes at få bestyrelsen til at arbejde i et team 

Det er ikke lykkedes at aktivere alle bestyrelsens medlemmer med hver deres 

ansvarsområde. Et medlem af bestyrelsen, Verner Christensen skal have stor ros for at få 

vores nye medlemsportal op at stå på www.dsus-sup. 

 

Vi har fastholdt kontingentet på 100 kr. pr. år, og vi har til gengæld kommet med nye 

initiativer. 

Tilbuddet i årsmeddelelsen om køb af Løfbergs bog om Bent Larsen er ikke gyldigt, fordi 

det ikke gavner samarbejdet mellem Løfbergs forlag og Dansk Skaksalg. 

 

I fremtiden vil årsmeddelelse og opkrævning af kontingent ske pr. e-mail. 

Et fåtal vil dog stadig kunne få det med post, hvis de ikke har adgang til e-mail. 

I det kommende år vil vi sende et begrænset antal nyheds e-mails ud til medlemmerne. 

Vi vil tættere på vores medlemmer med nye initiativer for information og alle medlemmer 

skal fremover være foreningens ambassadører. 

http://www.dsus-sup/
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Formandens beretning blev kommenteret af Sigfred Haubro, som spurgte til hvordan 

Bestyrelsen ville investere de 450.000 kroner som blev frigivet nu, og om vi ville investere i 

investeringsforenings beviser og beskatningen på afkastet heraf.  

Verner fortalte at vi ikke er en skattefri forening, men vi vil søge herom. 

Lars Bech Hansen mente at foreningen skal passe på med at investere i 

investeringsforenings beviser, fordi de også er risikable. I stedet bør vi satse på det sikre, 

hvor grundformuen er intakt. 

Verner svarede at vi ikke ønsker at risikere en stor formuenedgang. 

 

Tom Skovgård var skeptisk overfor medlems hvervningerne i forbindelse med 

turneringerne, og sagde at tvangsindmeldelse er ulovligt. Vi skal i stedet for samarbejde 

om at få flere medlemmer. Nogle medlemmer betaler måske ikke igen, hvis de ikke har 

viljen til det. 

 

Lars Bech Hansen syntes ikke at hverve krav af nye medlemmer ved tildeling af støtte er ok, 

men han roste at mobile pay er muligt nu.  

 Poul Jacobsen kritiserede økonomisk usikkerhed ved hvervekrav. 

Rene Christensen og Lars Bech Hansen var kritiske over for rabat på Larsens bog ved 

medlemskab af DSUS, fordi det er konkurrence med Dansk Skaksalg. 

 

Verner Christensen, mente, at det er naturligt, at arrangørerne af internationale 

turneringer skal bidrage til medlems hvervning. 

 

Finn Stuhrs formands beretning blev sat til afstemning og godkendt enstemmigt. 

 

3. Verner fortalte at der var et stort regnskabsrod i foreningen før han overtog 

kassererposten ved sidste påskestævne.  

Verner demonstrerede det nye administrations- og medlemssystem på smart board. 

Regnskabet i 2013 endte på et plus på kr. 6.585, fordi der var positiv kursregulering på 

vores investeringsforenings beviser i globale aktier på kr. 16.009. 

Formuen endte på 610.385. 

Lars Bech Hansen roste Verners regnskabssystem.  

Aksel Hansen klandrede at Verner Christensen kritiserer de seneste 3 års administration, 

fordi regnskaberne er revisor godkendte. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Der var ingen indkomne forslag. 

5. Uændret kontingent på 100 kr. pr. år eller kr. 1.000 for livsvarigt kontingent blev vedtaget. 
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6. a)Verner Christensen blev genvalgt til kasserer. 

b)Frode Benedikt Nielsen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen efter 7 års medlemskab, og  

tidligere formand i foreningen Erik Søbjerg blev valgt som nyt bestyrelses medlem. 

Per Stentebjerg-Hansen blev genvalgt til bestyrelsen. 

c) Claus Marcussen blev valgt til 1. suppleant og Vagn Lauritsen blev valgt til 2. suppleant til 

bestyrelsen. 

d) Tidligere formand i foreningen Bjarne Jensen ønskede ikke genvalg til revisorposten.  

Ole Gjelstrup med nyvalg og Aksel Hansen blev valgt til revisorer. 

 

Peter Stuhr blev valgt til revisor suppleant. 

 

7. Under eventuelt sagde Sigfred Haubro at han er glad for, at der er kommet mere liv i 

foreningen, og Lars Bech Hansen er også glad for at der sker noget i foreningen. 

 

 

Odense den 2. maj.   Referent: Per Stentebjerg-Hansen 

 

 

  

                                                         

 

 

 

 


