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Referat af ordinær generalforsamling onsdag d. 26. april 2017 kl. 19.41 i klubbens lokaler. 

Formanden, Jan Bauner, bød velkommen til de fremmødte medlemmer og udtrykte ønske om en god og 
fremadrettet debat til gavn for klubben og medlemmerne. 

1. Valg af dirigent: 
Mogens Bengtsson blev – som sædvanligt - valgt til at varetage dirigentklokken.  
Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet ved rettidigt opslag 
i klubben samt ved meddelelse til medlemmerne. Ifølge kassereren er der pr. 26.04.2017 registreret 
41 medlemmer i klubben, hvoraf 2 er dobbeltmedlemmer. Til generalforsamlingen var der fremmødt 
12 medlemmer, hvoraf 11 var stemmeberettigede.  
Forsamlingen godkendte forslaget til dagsorden. 
 

2. Godkendelse af protokol: 
Dirigenten kunne konstatere, at protokol og de seneste referater var fremlagt. 
 

3. Formandens beretning: 
Formanden indledte med en redegørelse for bestyrelsens trange arbejdsvilkår: 3 medlemmer havde i 
årets løb forladt bestyrelsen, og klubblad og hjemmeside er begge afgået ved en stille død, idet ingen 
af bestyrelsens nuværende medlemmer har teknisk viden eller overskud til at følge op på sagerne. 
Oven i dette har formandens tidligere sygdomsperiode hindret et kontinuerligt bestyrelsesarbejde, og 
Bauner var en overgang nervøs for klubbens overlevelsesmulighed. 
Der er dog nu tegn på, at gejsten og stabiliteten er vendt tilbage. Ole Block tilbød tidligt efter sidste 
generalforsamling at varetage medlemskartotek og inddrivelsen af den relativt store 
kontingentrestance. Dette arbejde har nu båret frugt, og bragt penge i kassen. 
Formanden mindede desuden forsamlingen om klubbens 2 Facebook-grupper ”K41” (kun for 
medlemmer) og ”Skakklubben K41” (offentlig gruppe). Begge sider er levende, og bruges til 
klubinformationer.  
Bestyrelsen besluttede sidste sensommer – trods ringe økonomi – at stille med et I- og II-hold i 
ligaen og divisionen. Til vores held (og ved god forhandlingsteknik) slap begge hold for flere af de 
dyre udekampe og dette - sammen med holdspillernes personlige bidrag til at holde udgifterne nede 
– gjorde, at vi slap gennem sæsonen med ”skindet på næsen”. Resultaterne var dog af blandet 
karakter: I-holdet undgik ikke nedrykningen, men gjorde undervejs en god figur. Topscorer blev 
Peter Larsen med 5 af 6 (kandidatresultat). II-holdet redede divisionspladsen i sidste øjeblik (flot), 
og her blev Flemming Bo topscorer med 3½ af 7. Klubbens III-hold opnåede i sidste øjeblik – via en 
lammetævning af Hvidovre - at sikre en helt uventet oprykning til 1. række! Tobias Jakobsen 
snuppede topscorerværdigheden med 5 af 6. Alle topscorere blev fejret med en flaske god rødvin! 
Bestyrelsen havde besluttet at genindføre titlen ”Årets holdspiller”. Titlen gik til Daniel Kokholm for 
hans smittende opbakning - på flere plan - til alle klubbens hold. Daniel vil få en navneplade på 
klubbens gamle pokal, hvor han vil komme i selskab med tidligere store K41-navne. 
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Rasmus Agertoft blev en fortjent klubmester 2016 / 2017 og basisgruppen fik 3 vindere (Mark 
Seerup, Søren Nielsen og Lars Poulsen), der nu skal spille en hurtigskak-turnering om rettet til at 
deltage i den kommende mestergruppe. 
Der har været afholdt de sædvanlige årstidsturneringer samt senest en succesrig weekendturnering. 
Herudover har der været afholdt diverse foredrag med bespisning (stor tak til Jan Løfberg) samt 
diverse hurtigskak- og lynturneringer. Bauner rettede her en stor tak til Peter Stuhr for hans store 
arbejde med den praktiske afvikling af turneringerne gennem sæsonen. 
Mogens Bengtsson klagede over, at han havde haft sort i alle holdkampspartier! 
Formanden sluttede sin beretning med at udnævne Ole Block til æresmedlem grundet hans 55-årige 
aktive medlemskab, hvor han bl.a. tidligere har været 14 år i bestyrelsen – heraf 7 år som formand. 
Uden Ole Block havde vi ikke haft egne lokaler, da det var ham, som i sin formandstid var med til 
oprette lokalefonden for godt 41 år siden. Det kan tilføjes, at under hans 39½ års orlov fra 
bestyrelsesarbejdet i K41, har han bl.a. brugt tiden som kasserer i både KSU og DSU og en kort 
periode været formand for DSU - og han er det eneste nulevende æresmedlem af KSU! 
 
Ole blev fejret med applaus!           

Beretningen blev efter en kort debat enstemmigt vedtaget.    

4. Fremtidigt arbejde: 
Der er indsparket ny gejst i klubarbejdet, og vi satser på 3 gode hold i den kommende holdturnering 
samt flere turneringer i efterår / vinter. Der er allerede indkaldt til ny weekendturnering i august, og 
bestyrelsen vil også i år satse på forskellig former for lynturneringer samt foredrag med bespisning. 
Bauner nævnte flere gode oplægsholdere / forfattere, der har givet foreløbigt tilsagn om deltagelse. 
Undervisnings- og juniorarbejdet vil også blive søgt opgraderet igen. Her vil onsdagsaftenerne blive 
omdrejningspunktet. En udsat klubfest vil også blive søgt gennemført. 
En klubsponsor har – som et genetableringslån - indsat et større beløb på klubbens konto. Frem til 
oktober vil alle medlemsdonationer til klubben – store såvel som små – blive doblet op af sponsoren, 
dog højst i alt 40.000 kr., og fratrukket det beløb, klubben skal tilbagebetale. 
Der bliver pt. arbejdet på en løsning for genopsætning af klubbens hjemmeside. I mellemtiden 
henvises til Facebook-grupperne og kommende medlemsudsendelser i form af mail-nyhedsbreve 
(mailadresser er indsamlet og opdateret).   
 
I den efterfølgende debat markerede flere medlemmer sig med diverse forslag: Peter Stuhr ønskede 
en betalt barvagt ved weekendturneringerne og blev støttet af flere, der også ønskede fast barvagt 
ved fredags-lynturneringer. Ole Block ønskede desuden ekstra rengøring efter vores arrangementer 
af hensyn til vores lejere.  
Der var ønske fra flere sider om opgradering af onsdagsarbejdet: Et onsdagsarrangements-udvalg bør 
nedsættes. Bestyrelsen opfordredes til at knytte medlemmer til udvalgsarbejdet uden at inddrage dem 
i bestyrelsens øvrige administrative arbejde. 
Bestyrelsens oplæg til det fremtidige arbejde blev af forsamlingen suppleret med forslag til 
yderligere tiltag, bl.a. hurtigskakturneringer for 2-mandshold mv. 
Flere spurgte til medlemsudviklingen og kommunikationen med medlemmerne.  
Herefter blev fremtidigt arbejde godkendt. 
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5. Regnskab og budget: 

Klubbens kasserer, Lars Poulsen, redegjorde kort for klubbens overordnede stabiliserede økonomi, 
men overlod herefter ordet til Ole Block, der reelt har stået for medlemskartoteket og opstillingen af 
årets regnskab. Ole havde forhåndsudsendt et gennemarbejdet regnskab for 2016, der viser en 
opadgående tendens. Desuden har Ole færdiggjort regnskaberne for 2013, 2014 og 2015 som 
generalforsamlingen kunne tage til efterretning. Bestyrelsen underskrev herefter en erklæring om 
godkendelse af de opstillede regnskaber. 
Ole forslog den kommende bestyrelse at indføre halvårlig kontingentopkrævning. 
Det aktuelle regnskab for 2016 gav ikke anledning til bemærkninger, og generalforsamlingen kunne 
derfor godkende dette.   
 

6. Fondsregnskab: 
Generalforsamlingen kunne via depotoversigterne for 2015 og 2016 konstatere formuens 
tilstedeværelse. Til næste generalforsamling vil Ole – via bankens kontoudskrifter - opstille et 
regnskab for fonden.   
 

7. Indkomne forslag: 
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer eller bestyrelsen. 
 

8. Fastsættelse af kontingent: 
Formanden foreslog – på bestyrelsens vegne – uændret kontingent frem til næste ordinære 
generalforsamling. Ole opfordrede kraftigt medlemmerne til at betale kontingent via netbank og 
betalingsservice – og at skrive navn på indbetalingerne. 

Generalforsamlingen blev herefter midlertidigt suspenderet, mens dirigenten hentede øl. 

9. Valg (formand, kasserer, 5-7 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 2 revisorer og 1 
revisorsuppleant samt 2 medlemmer til spilleudvalg: 

Jan Bauner blev genvalgt som formand med applaus. 

Bestyrelsen foreslog Ole Block som ny kasserer, hvilket forsamlingen godkendte. 

Henning B. Sørensen og Lars Poulsen genopstillede som bestyrelsesmedlemmer mens Daniel 
Kokholm ville have en pause fra bestyrelsesarbejdet og således ikke ønskede genvalg. Daniel vil dog 
fortsat indgå i klubbens undervisnings- og juniorarbejde. Som erstatning for Daniel foreslog 
bestyrelsen Peter Stuhr som nyt bestyrelsesmedlem. 

Generalforsamlingen godkendte herefter bestyrelsens sammensætning. 

Der blev ikke valgt suppleant. 

Bestyrelsen ser herefter ud som følger: 
Jan Bauner, formand 
Ole Block, kasserer 
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Henning B. Sørensen, Peter Stuhr og Lars Poulsen udgør den øvrige bestyrelse. Bestyrelsen vil 
snarest afholde et konstituerende møde. 
 
Bjarne Eiholt blev valgt som revisor, men der blev ikke valgt nogen suppleant.  

Daniel Kokholm og Henning B. Sørensen blev valgt til spilleudvalget. Der var overvejende stemning 
for at udelade en overordnet holdkoordinator, men lade de 3 holdledere selv stå for indkaldelsen af 
reserver.  

10. Eventuelt: 
Der var ros til Peter Stuhr for hans store arbejde i forbindelse med de praktiske daglige gøremål. 
Fra flere sider blev der ytret stort ønske om større medlemsbevågenhed og mulighed for at deltage 
aktivt på flere niveauer uden at binde sig til bestyrelsens øvrige arbejde. Følgende udvalg blev 
foreslået og drøftet: Onsdagsudvalg (til arrangementer og aktivering af nye medlemmer), 
kommunikationsudvalg, turneringsudvalg, fredagsudvalg, festudvalg og sponsorudvalg. Der var 
ønske om, at disse udvalg bliver kommunikeret ud til medlemmerne, samt at medlemmerne skal 
kunne drøfte forslagene indbyrdes.  
Bauner takkede dirigenten for forholdsvis god ro og orden og for at lede os alle gennem en meget 
engageret og levende debat! 
 
Traditionen tro afrundede formanden generalforsamlingen ved at bede de få tilbageværende rejse sig 
og udråbe et trefoldigt leve for K41. Herefter bød klubben på en kold øl som kompensation for den 
manglende kage! 
 
 

Dirigent: Mogens Bengtsson 

Referent: Lars Poulsen 

 

Bestyrelsen 2017 / 2018: 

Formand: Jan Bauner 

Kasserer: Ole Block 

Bestyrelsesmedlem: Henning B. Sørensen 

Bestyrelsesmedlem: Peter Stuhr 

Bestyrelsesmedlem: Lars Poulsen 

 


