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Generalforsamling i 6 hk. 6 -4 2014 
Formanden Claus Andersen bød Kl 13 velkommen til årets generalforsamling. 

Claus Andersen blev efterfølgende valgt til dirigent, da ingen af de øvrige fremmødte var interesserede i 
posten.  Claus konstaterede derefter at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

Følgende klubber var repræsenterede ved generalforsamlingen: 

 Hinnerup, 3 stemmer  
 Skanderborg, 6 stemmer 
 Rokaden, 5 stemmer 
 Randers, 3 stemmer 
 Åbyhøj, 3 stemmer 
 Syddjurs, 3 stemmer 

Bestyrelsens (formand Claus Andersen) beretning med bemærkninger: 

Medlemstal 
Medlemstallet er på det seneste steget svagt til 604 medl. ved sidste registrering.  

Problemet er at flere og flere voksne bliver til seniorer, uden tilgang af nye voksne. Og Dansk skole skak har 
i en periode undervist mange børn i at spille skak, men der er ingen resultater at se endnu. Ifølge klublisten 
er der nogle klubber hvor medlemstallet er omkring 10. Det er et problem for klubbens overlevelse på 
længere sigt. Kan vi hjælpe? Hinnerup har pt. problemer, idet en del medlemmer flytter til Århus. Desuden 
er der flere steder på Djursland, hvor folk spiller skak, men ikke ønsker at være medlem af DSU eller kun er 
medlem i en kortere periode f.eks. i forbindelse med en turnering og derefter udmelder sig igen.    

Holdturneringen 
Afviklingen i starten var problematisk og kaotisk, mens den sidste halvdel forløb problemfrit. Finn Larsen 
(turneringslederen) forventer at det bliver bedre næste sæson.  Der har ikke været nogen fejlopstillinger i 
år, kampene har kørt ok. Der var lidt utilfredshed med en kamp i mesterrækken som blev udskudt lidt for 
længe. 

Chesshouse 
Chesshouse har fået en ny bestyrelse, men krisen er ikke overstået endnu og økonomien er lige nu sådan at 
Chesshouse kan overleve resten af året. Så meningen er at finde nye billigere lokaler. Årsagen til den 
dårlige økonomi er at der bliver brugt for penge i Chesshouse, så enten skal der findes billigere lokaler eller 
også skal lejen på det nuværende sted måske forhandles ned.  

Ungdomsskak 
Der har været 5 træningssamlinger i årets løb i chesshouse og Claus håber at det er noget der kan fortsætte 
selvom der pt. er usikkerhed om de fremtidige lokaler. Der skal i den forbindelse uddeles en stor ros til 
Morten Dreisler som gør et stort arbejde og til de medfølgende forældre. Morten Rasmussen påpegede at 
chesshouse kun tjener meget lidt på arrangementerne og at det ikke er noget chesshouse kan overleve på, 
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bl.a. fordi juniorspillerene selv medbringer madpakker. Og det selvom kravet er at deltagerne skal være 
medlem af chesshouse. Der er overvejelser om arrangementet kan holdes et andet, måske større, sted eller 
evt. 5 forskellige steder. Ligeledes kunne konceptet måske videreudvikles til at være mere orienteret mod 
bredden, fremfor eliten. Det er i hvert fald vigtigt at fastholde juniorerne.  DSU har også planer om at lave 
en Grand Prix-turnering for juniorer, magen til skoleskakkens. 4 og 5 HK har en junior GP turnering så 
måske vi skulle tale med dem om hvordan de gør og evt. lave et samarbejde fremover. 

Hjemmeside 
6 HK har søgt tilbud på ny hjemmeside fra 2 forskellige firmaer. Det kunne evt. ske sammen med 3 HK for at 
spare penge. Årsagen er at vi i øjeblikket har to systemer, et nyt og et gammelt, der ikke kan arbejde 
ordentligt sammen. David Maagaard oplyser at der er omkring 2000 besøg på hjemmesiden pr. måned, så 
det er ikke en side der bruges så meget, udover som opdatering af holdturneringen. 6 HK vil gerne bl.a. 
have en hjemmeside, hvor nyheder fra alle klubberne fremtræder. 

Tilskud  
6 HK´s tilskudsliste omfatter i dag foredrag (IM, GM), turneringer (IM, GM), instruktørløn (6 HK, DSU), 
medlemsfremmende aktiviteter (plakater, foldere), tilskud til juniordeltagelse i lokale koordinerede 
turneringer (skal måske afskaffes) og pokalturnering (buffet). Har vi andre muligheder? En ide kunne være 
at lave en liste over foredragsholdere m. tema og pris, som kunne ses på hjemmesiden. Formanden 
opfordrede desuden til at maile ham, hvis der er folk ude i klubberne der kan byde ind med noget i den 
forbindelse.  

6 HK´s rolle 
De ting vi skal: 

o Administrere medlemskartotek 
o Lokal holdturnering 
o Kontingents opkrævning 
o Lokal repræsentation i HB. 
o Pokalturnering 

 Andre muligheder: 

o Støtte initiativer (økonomisk, praktisk) 
o Nyhedsinfo 
o Støtte til nye klubber 
o Arrangere turneringer (grand prix som 4+5 HK og junior grand prix) 
o Træningssamlinger 
o Katalog over foredragsholder + tema og pris 
o Hjælp til skrantende klubber 

Formanden opfordrer klubberne til at skrive hvis de i har geniale ideer. Det blev foreslået at bestyrelsen 
kunne besøge klubber på deres klubaften, evt. i forbindelse med deres respektive generalforsamlinger for 
at opleve ved selvsyn hvordan det går ude i klubberne. 
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Hæderstegn 
Bjarne Johansen, Åbyhøj skakklub og Skanderborg skakklub.  

Bestyrelsens beretning blev efterfølgende godkendt. 

Regnskab 
Kasserer Lars Rasmussen gennemgik herefter regnskabet for 2013 og det viste et overskud på 9.749, 43 kr. 
Regnskabet blev efter et par uddybende spørgsmål godkendt. 

Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 

Fastlæggelse af indskud til holdturneringen 
Indskuddet til holdturneringen forbliver uændret den næste sæson. 

Budget 2014 
Kasserer Lars Rasmussen fremlagde herefter budgettet for 2014. Der er budgetteret indtægter for 46.650 
kr. og udgifter for 59.520 kr. hvilket betyder et underskud på 12.870 kr. Underskuddet skyldes langt 
overvejende udgifterne til en ny hjemmeside.  

Kommentarer til budgettet:  

En ny hjemmeside er ikke nødvendigvis gratis året efter, der kan være vedligeholdelse og andre ting der 
fremover kan koste penge. 

Indtægtsniveauet i budgettet er ikke så ambitiøst i forhold til det at skaffe nye medlemmer.  

Medlemsfremmende aktiviteter der kunne bruges flere penge på: Bestyrelsen kunne f.eks. lave flere 
aktiviteter, f.eks. 6 HK mesterskab, få en journalist, mod betaling, til at skrive en god artikel om f.eks. en 
skakturnering. Eller betaling for annoncer i forbindelse med turneringer, plakater i bybilledet eller i mindre 
aviser.  

Kontingentet forbliver uændret i 2014. Budgettet blev herefter godkendt.  

Valg 
o Kasserer Lars Rasmussen, genvalgt 
o Bestyrelses medlem Christian Munk, genvalgt 
o Bestyrelses medlem David Maagaard, genvalgt 
o Der blev ikke valgt nogen bestyrelsessuppleanter 
o Revisor Finn Larsen, genvalgt 
o Revisorsuppleant Johnny Rasmussen, genvalgt 
o Turneringskomiteens 3 medlemmer blev alle genvalgt (Lars Hougaard, Morten Rasmussen og 

Johnny Rasmussen). Og ligeledes blev TK suppleanten Tom Petri genvalgt.  

Efter lidt bemærkninger og kommentarer under evt. sluttede Claus Andersen af med at takke for god ro og 
orden under generalforsamlingen. 

3 
 


	Generalforsamling i 6 hk. 6 -4 2014
	Bestyrelsens (formand Claus Andersen) beretning med bemærkninger:
	Medlemstal
	Holdturneringen
	Chesshouse
	Ungdomsskak
	Hjemmeside
	Tilskud
	6 HK´s rolle
	Hæderstegn

	Regnskab
	Indkomne forslag
	Fastlæggelse af indskud til holdturneringen
	Budget 2014
	Valg


