Generalforsamling i Københavns Skoleskak 27. marts 2019
Der deltog 11 medlemmer i generalforsamlingen
Dagsorden
1.

Valg af dirigent og referent.
Martin Reib blev valgt som dirigent og Sven blev referent.

2.

Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
Rikke aflagde beretning om årets aktiviteter: Det traditionelle København Open
stævne blev afholdt på Frederiksberg rådhus med ca. 200 deltagere i maj 2018.
Der blev holdt opstartsmøde for interesserede medlemmer i september 2018, ca.
15 deltagere. Individuelt KM blev afholdt på Zahle Skole i oktober med over 100
deltagere. I december blev der afholdt julestævne i Prismen i samarbejde med
Amager skakskole med 64 deltagere. I marts 2019 afholdtes KM for skolehold på
Mølleholmskolen i Taastrup med 312 børn fra 25 skoler. Ugen efter afholdtes KM i
Å-rækken (primært børn fra Klubbernes skakskoler) i Foreningen ”Skak for Sjovs”
lokaler. Her deltog fire hold. Rikke udtrykte glæde over, at der er stigende
interesse for at deltage i disse stævner, og at der både er tilbud for begyndere og
for de børn, som gerne vil spille med om DM kvalifikation. Københavns Skoleskak
ønsker at være brobygger mellem skoleskakken og skakklubberne. Det er
glædeligt, at set er lykkedes at engagere de unge i foreningsarbejdet, efter de er
gået ud af skolen. Beretningen blev godkendt.

3.

Fremlæggelse af regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent.
Sven fremlagde det reviderede regnskab for 2018, som viser et overskud på 5.779
kr. Det skal bemærkes, at flere bilag fra KM i oktober 2018 ikke er med, da de først
blev modtaget i 2019. Det giver et skævt billede af udgifter og indtægter ved
turneringsaktiviteterne. Under status er en kassebeholdning på 59.477 kr. og
under Foreningens materiel er påført 12 elektroniske skakure og 12 skakspil. Sven
bemærkede, at der ved sidste optælling var betydelig flere skakure, så der kommer
en ny opgørelse til næste regnskab. Revisor Lars Nielsen opfordrede til at overveje,
hvordan den store kassebeholdning kan anvendes til gavn for medlemmerne i form
af skakpræmier eller aktiviteter, så vi ikke bliver til ”en sparekasse”.
Det blev besluttet af søge Dansk Skoleskak om 150 kr. pr. medlemsskole/klub fra
de indbetalte kontingentpenge i 2019.
Regnskabet blev godkendt.

4.

Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag

5.

Valg af en kredsbestyrelse på mindst 3 personer, bestående af både
skoleskakleder(e), forældre-repræsentant(er) og ung-repræsentant(er).
Kredsleder Rikke Heine Nielsen ønskede at trække sig fra posten og opfordrede til,
at næstformand Viktor Haarmark Nielsen blev ny formand. Viktor blev valgt
enstemmigt. Rikke fortsætter som bestyrelsesmedlem.
Kasserer Sven Løntoft ønskede af fratræde posten, i stedet blev Villads Ussing
Bojesen valgt til kasserer. Sven fortsætter som bestyrelsesmedlem.
Turneringsansvarlig Martin Reib ønskede at trække sig fra bestyrelsen, men
fortsætte som ressourceperson. Ahmad El-Achi blev nyvalgt til bestyrelsen.
Oliver Gabrielsen fortsætter som unge-repræsentant og bliver web-master i
samarbejde med Henrik Andersen. Rikke undersøger om Mikkel Andreasen fortsat
ønsker at være medlem af bestyrelsen. Næstformand og sekretær findes ved et
konstituerende bestyrelsesmøde inden sommerferien.

6.

Valg af suppleant til kredsbestyrelsen.
Der blev ikke valgt suppleanter

7.

Valg af revisor.
Lars H. Nielsen blev genvalgt til revisor

8.

Valg af revisor suppleant.
Jakob Diness blev genvalgt

9.

Eventuelt.
Rikke takkede Martin Reib for hans arbejde i bestyrelsen og gav ham en sort
dronning (vikingeskakbrik).
Den nye bestyrelse blev opfordret til at tage initiativer for at fremme pigeskakken,
og for at få flere lærere og pædagoger til at engagere sig i Kredsens aktiviteter.
Henrik Andersen fra ”Skak for Sjov” efterlyste gode idéer til skakunderholdning
mellem partierne ved København Opens jubilæumsturnering på Frederiksberg
rådhus den 15. juni.

Referat: Sven Løntoft

