Generalforsamling i Amager Skakforening tirsdag den 15. august 2017
Fremmødte: Jens Gade, Michael Kim Dupont, Angelo Nielsen, Johnny Sørensen og Sven Løntoft samt Bjørn
Nielsen (B-medlem uden stemmeret). Endvidere mødte en ny mand, Philip Blydnikow op og han meldte sig
efterfølgende ind.
Dirigent: Johnny Sørensen blev valgt
Formandsberetning: Formanden Christian S. Petersen mødte ikke op, og han har meddelt, at han ikke i
øjeblikket kan overskue at være formand og komme i klubben. Sven Løntoft aflagde en improviseret
beretning, som indeholdt flg. succesfulde begivenheder:
Klubbens 90 års jubilæumsturnering og efterfølgende reception herunder udnævnelsen af Jens Gade som
æresmedlem.
Klubbens andre turneringer: Klubturnering, Forårsturnering, hurtigskakturnering samt to juniorturneringer.
Klubben har deltaget i KSU’s holdturnering med 3 hold samt 2 hold i juniorholdturneringen. Der er fortsat
ét hold i 1. række, ét i 2. række og ét i 3. række.
Klubben har endvidere afholdt en foredrags- og simultanaften med stormester Carsten Høy.
Til sommerafslutningen på Kongelundsvej deltog ca. 80 børn og voksne.
Klubben har 42 DSU medlemmer, heraf ca. halvdelen juniorer.
Regnskab: Jens Gade fremlagde et grundigt regnskab, som viste et underskud på ca. 4000 kr. mindre end
budgetteret, interesserede medlemmer kan få et eksemplar af regnskabet ved henvendelse til Jens.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Valg: Sven Løntoft blev valgt til formand, Michael Kim Dupont og Erik Elmer Rasmussen blev nyvalgt til
bestyrelsen.
Eventuelt: Der er tilmeldt 32 deltagere i Amagermesterskabet , tilmeldingsfristen forlænges til torsdag den
17/8.
Klubben afholder en weekendturnering den 8.-10. november efter den svenske model (4 hurtige og 3 med
alm. Betænkningstid). Indbydelse udsendes snarest. Michael Dupont og Jørgen Kamp har lovet at hjælpe
med de praktiske opgaver.
Træning for de bedste juniorer om torsdagen fortsætter med Marie Frank Nielsen. Sven foreslår at
kontingentet for børn, som deltager i torsdagstræningen forhøjes til 400 kr. pr. kvartal, han melder dette
ud til forældrene.
Generalforsamlingen mindedes to afdøde medlemmer: Jens Holm Nielsen og Theodor Goschal

