Referat fra generalforsamling i Amager Skakforening
tirsdag d. 10. august 2021 kl. 19:30 i Prismen, Holmbladsgade 71.
Dagsorden:
Ordstyrer og referent vælges.
Johnny Sørensen blev valgt
Formanden giver sin årsberetning for sæson 2020/21.
Årsberetningen blev godkendt. Er vedlagt som bilag
Kassereren gennemgår klubbens regnskab. Herunder fastsættelse af kontingent.
Kasserer Jens Gade gennemgik regnskab og budget. Årsrapporten på 12 sider blev uddelt.
Regnskabet udviste et overskud på kr. 30.562 og en egenkapital på kr. 71.165 pr. 31/12 2020.
Klubben vælger bestyrelsesmedlemmer, herunder formand
På valg er: Sven Løntoft. Erik Elmer Rasmusen og Michael Dupont (alle er villige til genvalg).
Bestyrelsen foreslår at Kim Michael Pedersen genindtræder i bestyrelsen.
Alle valg var genvalg. Kim Michael Pedersen blev nyvalgt til bestyrelsen.
Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag
Bestyrelsen vil præsentere den kommende sæsons skakkalender.
Skakkalenderen for resten af 2021 lægges på hjemmesiden. Fra 17/8 til 26/10 afholdes
Amagermesterskabet. Lørdag den 11. september inviteres til udendørs skak foran Prismen om
formiddagen og skakforedrag med Sune Berg Hansen om eftermiddagen. Program udsendes.
Weekenden 12.-14. november afholdes GoAudit Open. I uge 44, 47 og 50 spilles holdkampe.
Nørrebro skakklub inviteres til et socialt skakarrangement en af de frie tirsdage. Bestyrelsen
planlægger skakaktiviteter på 3 ledige tirsdage i november og december. Der er juleafslutning
tirsdag den 21/12. Juniorafdelingen planlægger juleturnering og juniorgrandprix
Skakcaféen
Skakcaféen er flyttet til Kvarterhuset, vi forventer at åbne sidst i august.
Hjemmesiden
Ole Pedersen, Theis Borg og Michael Nielsen meldte sig til at revidere hjemmesiden og holde den
a’jour. Ole indkalder til første møde.
Juniorarbejdet
Nicolai Kistrup afløser Marie Frank som træner for de bedste juniorer om torsdagen.
Der kommer ca. 25 børn fra 6 – 15 år hver tirsdag. Trænerne Erik, Sven og Edmund kan godt bruge
hjælp. Michael vil komme tirsdage i ulige uger og træne de bedste. Thomas vi gerne komme og
hjælpe til fra kl. 18.
Eventuelt
Kim Michael fortalte om spørgeskemaundersøgelsen vedr. bedre klubaftener. Der var kommet 4-5
skemaer, bestyrelsen beslutter, hvad der skal ske fremover.
Ref. Sven Løntoft

