Referat fra generalforsamling i Amager Skakforening
tirsdag d. 13. august 2019 kl. 19:30 i Prismen, Holmbladsgade 71.
Ordstyrer og referent vælges.
Johnny Sørensen blev valgt til dirigent, Sven skriver referat
Formanden giver sin årsberetning for sæson 2018/19.
Skriftlig beretning vedlægges som bilag
Kassereren gennemgår klubbens regnskab. Herunder fastsættelse af kontingent.
Årets resultat, excl. Konsolideringsfond og Støtteforening er et overskud på kr. 3.420 i forhold til et
budgeret underskud på kr. 8.580. Regnskab og budget blev godkendt, kontingent fortsætter uændret.
Klubben vælger bestyrelsesmedlemmer, herunder formand
På valg er: Sven Løntoft, Michael Dupont og Erik Elmer Nielsen (de er alle villige til genvalg).
Der var genvalg til alle tre
Indkomne forslag:
Åben skakcafé hver torsdag arrangeret af Amager Skakforening i Pavillonen (på nær gange med
voksenundervisning v/ Marie Frank Nielsen):
Målgruppe: Amsf medlemmer & ikke-DSU medlemmer
Mål: stærkere socialt bånd i klubben, nye medlemmer, skakaktiviteter der passer til den enkelte.
Om idéen: Ikke-planlagt socialisering om skak, plads til differentierede niveauer og aktiviteter.
Aften kunne evt. bruges på at spille almindelig skak (med den tid der ønskes af de spillende parter),
gennemgå turneringspartier, snakke om skak, lære af og med hinanden, eller hvad der ellers skulle
ønskes. Alt dette kan foregå sideløbende efter hvert enkeltes behov og ønsker.
Klubbens opgave: Åbne/lukke lokaler, skakmateriale (evt. kaffe/kage)
Annoncering: Offentligt: Amagerbladet samt facebookgrupper; "FUCKING SKAK" & "Amager"
Internt: Amsf's hjemmeside samt facebookside
Niklas Hansen
Der var stor tilslutning til forslaget, bestyrelsen vil sammen med Niklas lave en turnusordning for
åbne og lukke i Pavillonen og formulere en tekst til at lægge på hjemmesiden, facebook og evt.
andre medier. Vi starter med at holde åben for alle og med gratis kaffe. Der skal laves statistik over
hvem der benytter Skakcaféen og efter ca. et halvt år evalueres tilbuddet.
1. Velkommen til nyt medlem. Jeg foreslår en velkomstpakke med information om klubben og
regler osv. Jeg vil også foreslå, at en person nomineres som medlemsansvarlig, som kan stå for
dette. Hvis der er interesse for forslaget, kan jeg hjælpe med at sammensætte denne
"velkomstpakke" og melde mig som kontaktperson.
2. Medlemmer på Chess.com. Jeg foreslår at oprette en Amager Chess Club på Chess.com, så
medlemmer kan spille mod hinanden online. Det kan være private spil kun for medlemmer af
Amager Chess Association, men medlemmer kan spille når som helst. Jeg er Platinum-medlem på
Chess.com, så kan oprette dette.
Fergal O’Byrne
Punkt 1: Der var tilslutning til at lave en velkomstfolder til nye medlemmer også gerne til juniorer
og forældre. Fergal, Erik og Sven laver en tekst og får trykt et antal foldere. Samme tekst lægges på
hjemmesiden.
Punkt 2: Medlemmer som er interesserede i at være med i en AMS gruppe på chess.com kan
henvende sig til Fergal. Nogle mente at gruppen vil blive for lille, hvis den kun er for Amager
medlemmer. Der var ikke tilslutning til, at man kan afvikle turneringspartier på chess.com.
Bestyrelsen vil præsentere den kommende sæsons skakkalender.
Skakkalenderen frem til nytår ligger på hjemmesiden. Der er afsat to tirsdage til undervisning og en
tirsdag til et venskabsarrangement med Nørrebro Skakklub. Bestyrelsen vil udarbejde kalender for

for 2020, og vil overveje nye turneringsformer. Forslag fra medlemmerne modtages gerne.
Juniorarbejdet
Amager Skakskole har nu 37 medlemmer med mange begyndere nogle let øvede og fire stærke
spillere. Det kræver, at vi har brug for flere voksne således at der kan være udfordringer for alle.
Peder og Peter stopper som juniorledere i år. Vi håber nogle af klubbens spillere kan komme og
spille med de bedste juniorer tirsdage fra kl. 17. Der kan evt. laves en turnusordning.
Eventuelt
Flere medlemmer udtrykte, at Amager Skakforening og en hyggelig klub med et godt sammenhold.
Kassereren foreslog at der ydes tilskud fra støtteforeningen til juniorer, som spiller turneringer i
udlandet.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Der mødte 16 medlemmer op til generalforsamlingen

