Referat af generalforsamling i Greve Skakklub den 27. februar 2018
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Kurt Søgaard Nielsen blev valgt som dirigent. Kurt konstaterede, at generalforsamligen var lovligt indkald og
varetog valg af referent og stemmetællere. Bo Brinch blev valgt som referent.
Der var intet der stod til afstemning, så ingen stemmetællere blev udpeget.
2. Formandens beretning
Thorkild Thomsen (formand) fortalte, at vi i Greve Skakklub er oppe på ca. 15 medlemmer, hvoraf 5 er
juniorer. Der har været en tilgang af juniorer det seneste år, og flere aktiviteter – herunder undervisning af
de unge skakspillere, har løbende fundet sted.
At der er flere juniorer i klubben, har givet mulighed for at søge om et tilskud fra kommunen. Et sådant
tilskud kan bruges til indkøb af skakmaterialer, afholdelelse af turneringer, mv.
Der har det forløbne år været afholdt en børneturnering, hvor Donald placerede sig godt. Også Victor har
deltaget i flere turneringer. Ibrahim har gjort det godt til skoleskak.
De voksne skakspillere har spillet med i b2-rækken, og ligger nummer 5/8.
I enkeltmandsturneringen (EMT), som Greve Skakklub arrangerede i efteråret, vandt Oksana Kryger (WIM)
med 5/5 point.
Flere af Greves spillere har været rundt i landet og og har deltaget i forskellige turneringer. Det skal i den
forbindelse nævnes, at klubben fortsat giver tilskud til deltagelse i turneringer ude såvel som hjemme.
Det blev oplyst at Erol Taskiran, tidligere medlem, arrangerer skoleskak fra 1. marts som tilvalgsfag.
Formanden rundede af med at uddele en indbydelse til pokalstævne.
(beretningen blev godkendt)
3. Regnskab
Henning Søgaard Nielsen (kasserer) berettede, at på det økonomiske område er det endnu en gang lykkes,
at lande et resultat på omkring 0, nemlig på minus 777,70 kr.
Medlemstallet ligger stabilt på omkring 15 personer (10 seniorer/pensionister og 5 juniorer).
Støtteforeningen har bidraget positivt til regnskabet med 1.050 kr. Flot og stabilt, og tak til Helmuth
Rauning for indsatsen.
Fra Nordea har skakklubben fået godtgjort 300 kr. i for meget opkrævet FIK-gebyr.
Balance/formue ligger på ca. 40.000 fordelt på udstyr/materialer og kontanter.
(regnskabet blev godkendt)
4. Indkomne forslag
Ingen.
5. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet fortsætter uændret. Således er det på 150 kroner for juniorer, 400 kroner for seniorer og 250
kroner for pensionister.
6. Valg af formand, kasserer, revisor, medlemmer til bestyrelsen og suppleant
Thorkild Thomsen blev genvalgt som formand.
Henning Søgaard Nielsen fortsætter som kasserer.
Kurt Søgaard Nielsen genvalgt som revisor. Suppleant blev Helmuth Rauning.
Bo Brinch valgt til bestyrelsen og som sekretær. Bestyrelsessuppleant blev Axel.
7. Eventuelt
Intet til eventuelt.

