Referat Bornholms Skakklubs Generalforsamling
9/9 2020 kl. 19.00
Tilstede: Jan Pedersen, Rune Andersen, Jens Kristiansen, Bent Schiøtt Hansen, Arne Nielsen, Lars
Pommerencke og Per Rasmussen
1. Valg af dirigent og referent
Formand Jan foreslog sig selv som dirigent og Per som referent, begge blev valgt
2. Formandens beretning
Formanden udtrykte sin tilfredshed med at 1 holdet sluttede som nummer 3 i 2 division gruppe 2, og
klubben tabte kun en enkelt kamp, og det var til Caissa Gladsaxe, som jo også vandt gruppen.
Formanden omtalte ligeledes matchen mellem Svaneke og Rønne, og han håbede at man ville planlægge en
gentagelse af denne.
BM 2019 blev vundet af Rune Andersen, og værd at bemærke er at det var 15 gang.
BM 2020 er endnu ikke blevet afholdt, men planlægges her til efteråret.
Formanden udtrykte sin bekymring for det faldende medlemstal
Coronasituationen lukkede jo ned for skakken, så der er ikke så meget at fortælle.
Debat.
Der var ikke de store kommentarer til beretningen, men man snakkede lidt om den afholdte turnering
Bornholms Sommer Skak, som blev afholdt i Multihuset i Østerlars, med 43 deltagere, pålidelige kilder
kunne berette, at der var mange der ”truede” med at komme igen til næste år, og formentlig tage nogle
flere med. Ligeledes gav kantinen et rimeligt overskud til klubkassen.
Planlægningen af næste års udgave, er allerede i gang.
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.
Da kassereren var forhindret i at deltage, var det Formand Jan der fremlagde 2019 regnskabet, som viste et
overskud på 5472 kr. og det ser også godt ud på bundlinjen.
Resultatet viser også at vi ikke er så gode til at bruge penge.
Et tilfredsstillende regnskab der blev godkendt.
4. Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af Budget og kontingent
Der blev fastlagt følgende budget.
Indtægter
Kontingent
18.000 kr.
Rejsetilskud
8.400 kr.
Indtægter i alt
24.400 kr.
Udgifter
Kontingent 8HK/DSU
Hjemmeside
Holdgebyr
Rejseudgifter
Udgifter i alt

17.500 kr.
725 kr.
700 kr.
8.400 kr.
27.325 kr.

Overskud/ underskud

-925 kr.

6. Valg af Formand
Jan ønskede ikke at modtage genvalg, nu havde han siddet i 6 år, og tog i sin tid kun posten som en
nødløsning, men nu vil han godt give stafetten videre.
Per Rasmussen blev valgt som ny formand.
7. Evt. valg af bestyrelsesmedlemmer
Ingen meldte sig til dette.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Arne blev genvalgt som revisor og Mikkel Toudal som suppleant.
9. Eventuelt
Den afgående formand var nødsaget til at forlade mødet på dette tidspunkt, men overlod dirigent stokken
til Per Rasmussen, under eventuelt var der mere en bred snak om hvad der skal sættes gang i og hvad man
allerede har planer om.
Skak-Cafe en gang om ugen i Multihuset i Østerlars. Måske også ungdomsskak senere
Ungdomsturneringer i Multihuset i Østerlars, invitationer udsendes til alle skoler på øen
Mandagsskak i Svaneke
Skak under private forhold hos Bent i Rønne, tilmelding hos Rune, dog max 8 deltagere, første gang d. 23/9
2020
Arrangement med Jens i forbindelse med DM.
Bedre spillested til Rønne
BM 2020 afholdes i Svaneke med start 1 oktober.
Lars Pommerencke vil godt stå for noget skoleskak, og vi har allerede kik på et sted.
Den nye formand udtrykte interesse for at arrangere Senior DM i 2022

