
Generalforsamling i Amager Skakforening 

 

tirsdag d. 14. august 2018 kl.  19:30 i Prismen, Holmbladsgade 71. 

 

Dagsorden: 

 

 Johnny Sørensen blev valgt som dirigent. 

 

Formanden Sven Løntoft aflagde årsberetning (se bilag). – Godkendt 

 

Kasserer Jens Gade gennemgik klubbens regnskab og budget (se bilag). - Godkendt  

 

Der var genvalg til formand og bestyrelse. Som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Ole Pedersen 

 

Bestyrelsen foreslog, at vedtægterne blev a’jourført. Forslaget blev vedtaget  

  med små ændringer (se bilag)  

 

Bestyrelsen præsenterede kalender frem til jul 2018. Foruden turneringer vil der blive undervisning  

  de 3 ledige tirsdage i november/december. Endvidere er det planen at tilbyde fælles undervisning   

  for børn og voksne den første torsdag i hver måned ved Marie Frank Nielsen. Nærmere herom 

  udsendes (se kalenderen på hjemmesiden) 

 

Sven, Erik og Marie orienterede om juniorarbejdet og de mange flotte resultater de unge har  

  opnået.  

  Undervisning af de bedste juniorer fortsætter med Marie, som netop er blevet FIDE certificeret af 

1. grad. Niclas er indgået i trænerstaben, og vil også assistere Sven med undervisning på skolerne  

på Amager (se i øvrigt årsberetningen) 

 

Eventuelt 

Klubbens økonomi blev drøftet og Kim Michael orienterede om planer om at søge støtte fra fonde 

o.lign. 

Klubben laver et opstartsarrangement på Musiktorvet på Amager lørdag den 18. august. Hertil er 

indkøbt en roll-up reklame for Foreningen. Mange medlemmer deltager.”  

DSU’s beslutning om at anvende ca. en halv million kr. på et PR fremstød, som Rune Friborg fra 

”Fucking skak” skal stå for, blev diskuteret. De fleste medlemmer var kritiske, specielt over for den 

måde hvorpå beslutningen er taget. AMS’ bestyrelse vil på det kommende møde beslutte, om vi skal 

gå videre til KSU med vores kritik. 

 

Der var fremmødt 18 medlemmer, og generalforsamlingen trak så længe ud, at der ikke blev tid til 

lynskakturnering.  

 

TAK til alle de fremmødte for en god debat. Alle bilag fra generalforsamlingen kan ses på 

hjemmesiden. 

 

Ref. Sven Løntoft 

 

 

  



 
 

PS: Husk tilmelding til Amagermesterskabet senest 14.08 på www.dsu.dk eller www.amsf.dk 

 

http://www.dsu.dk/
http://www.amsf.dk/

