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Referat

Der var fremmødt 13 medlemmer og 4 fra bestyrelsen

Billedtekst: Erik tager over efter Lars 1309-2021 (Under Punkt 6)

Punkt 1 Valg af dirigent
Valgt blev Johs Videsen.

Punkt 2 Formandens beretning
Lars indledte med at sige at hans beretning nok ville komme til at overlappe lidt imellem årene, da der var en del der var
gældende for begge år. På det organisatoriske område var der i 2019 ikke sket meget. Odense skakklubs bestyrelse
havde ikke afholdt mange møder og der var ikke foretaget mange tiltag i forhold til det organisatoriske. Møderækken for
bestyrelsen var væsentlig bedre i 2020 og man er begyndt at kigge lidt nærmere på hvad der skal gøres for evt. at
rekruttere nye medlemmer og fastholde de gamle. Lars sagde dog at der i løbet af 2019 desværre havde været noget
medlemstilbagegang og at det er svært at få nye medlemmer. Medlemstallet i 2020 har dog holdt sig på nogenlunde



samme niveau som i 2019. Lars glædede sig dog over at der i øjeblikket ser ud til at komme nogle nye unge medlemmer.
Nu skal de bare fastholdes.
På den resultatmæssige side, var der ikke en slavisk gennemgang af de koordinerede turneringer der har været i 2019.
Lars nævnte blot at der havde været afholdt en del koordinerede turneringer i klubben + at enkelte medlemmer havde
gjort sig godt bemærket i turneringer uden for klubbens regi i 2019-2020. i 2020 var der grunder Covid-19 meget få
turneringer. I holdturneringen deltog klubbens førstehold i 2019-2020 i Fynsserien. Sidste runde blev aldrig spillet pga.
Covid-19, men Odense skakklub var alligevel rykket ned i serie 1. I 2020-2021 blev der ikke afholdt nogen holdturnering
pga. Covid-19, men klubben vil i den nye sæson (2021-2022) forblive i serie 1.

Til sidst sagde Lars at han har været meget glad og beæret over at være klubbens formand i så mange år og gerne ville
takke for opbakningen og den hjælp han har fået igennem årene.

De fremmødte godkendte formandens beretning uden kommentarer.

Punkt 3 Kassererens beretning
Henrik indledte med at sige at de sidste 2 år havde været forholdsvis hektiske. Han var allerede blevet valgt ved
generalforsamlingen for 2018 i starten af 2019, men har først fået adgang til klubbens bankkonto i 2020. Derfor er
hovedparten af regnskabet/bogføringen for 2019 og 2020 foretaget af den dengang afgående kasserer Jørgen Dalsgård
Hansen.

Herefter gik han over til at fremlægge regnskabet for 2019. I det fremgår det at resultatet for 2019 blev et underskud på
1.666,45 kr. Det var en lille forbedring i forhold til 2018, hvor underskuddet var på 2,074,02 kr. Der blev ikke knyttet de
store kommentarer til resultatet fra kassererens side, da det som sagt mest var Jørgen Dalsgaard Hansen der stod for
det. Dog kunne det nævnes at kaffekassen havde givet et pænt overskud på 7.000 kr. En del af den indkomst kom dog
også fra indskud til diverse turneringer i klubben.

De fremmødte godkendte resultatet 2019 uden kommentarer.

Herefter fremlagde Henrik regnskabet for 2020. Resultatet for 2020 viste et underskud på 3.175 kr. Henrik forklarede at
den primære grund til det skulle findes i kontingentet. Her var kun en indtægt på 13.060 kr. imod 18.560 kr. året før. Det
skyldes at kontingent for 2 halvår 2020 først er blevet opkrævet i 2021 og den indtægt derfor først er bogført der. Derfor
forventede kassereren også at der vil blive et overskud i 2021 på et sted imellem 6.000 og 7.000 kr. Ud over kontingent
indtægter og kontingent udgifter til FSU/DSU havde der i 2020 ikke været meget aktivitet på klubbens konto. Det skyldes
hovedsageligt Covid-19, der gjorde at der praktisk talt kun var de to føromtalte kontingenter. Dog var der en post til udgift
på 3.000 kr. for tidligere afviklede turneringer i FSU regi. Henrik fremlagde ud over et budget for 2021 også et budget for
2022, og det var mest fordi at vi forventer at være helt tilbage i normale tilstande der.

De fremmødte godkendte resultatet 2020 uden kommentarer.

Punkt 4 for Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen havde ikke nogle forslag.

Punkt 5 for Forslag fra medlemmerne
Der var ikke fremkommet nogle forslag fra medlemmerne.

Punkt 6 Valg til bestyrelsen
(1) Formand Lars Petersen startede med at konstatere at alle var på valg, da der ikke havde været afholdt
generalforsamling i 2 år.

Formand Lars Petersen ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen fremsatte forslag om Erik Frandsen som ny formand. Erik
blev valgt til formandsposten uden modkandidat.

Kasserer Henrik Hede Nielsen ønskede genvalg. Henrik blev genvalgt uden modkandidat.
Bestyrelsesmedlem Torben Larsen ønskede genvalg. Torben blev genvalgt uden modkandidat.
Bestyrelsesmedlem Morten Jannik ønskede genvalg. Morten blev genvalgt uden modkandidat.
Bestyrelsesmedlem Erik Frandsen, (var blevet valgt til formand). Bestyrelsen fremsatte forslag om Lars Petersen som nyt
bestyrelsesmedlem. Lars blev valgt til bestyrelsen uden modkandidat.
Bestyrelsessuppleant Jørgen Frank Hansen ønskede genvalg. Jørgen Frank blev genvalgt uden modkandidat.



Punkt 6 (2) Valg af revisorer:
Revisor Lars Uffe Petersen ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen fremsatte forslag om Johs. Videsen som ny revisor. Johs.
blev valgt uden modkandidat.
Revisor Kristoffer W. Pedersen ønskede genvalg. Kristoffer blev genvalgt uden modkandidat.
Revisorsuppleant Johs. Videsen, (var blevet valgt til ny revisor). Bestyrelsen fremsatte forslag om Leif Rasmussen som
ny revisorsuppleant. Leif blev valgt som revisorsuppleant uden modkandidat.

Punkt 7 Eventuelt
Her nævnte Henrik at han havde sendt mail rundt med årets holdturnering og om alle havde modtaget den og var tilfreds
med fremgangsmåden. De fremmødte var OK med metoden.

Herudover takkede den nye formand Erik Frandsen den afgående formand Lars Petersen for 13 års tro tjeneste og
utrættelige arbejde for klubben og overrakte ham 3 flasker vin.

Dirigent Johs. Videsen takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

______________________________________
- Referent kasserer Henrik Hede Nielsen


