Referat af Auning Skakklubs generalforsamling den 9. september 2019
Kl. 19.00 i Møllehjemmets Cafeteria, Elme Allé 6-10, Auning
Mødt var: Inge, Jørn, Kristian, Morten, Ove, Poul, Steen, Vagn, Willy.
Ikke mødt: Charlie og Uffe,
Steen bød velkommen og foreningen var vært ved kaffe med brød samt øl/vand
Dagsorden:
1. Valg af dirigent – Poul blev valgt og takkede for valget.
Han konstaterede, at forsamlingen var beslutningsdygtig og at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt.
2. Valg af referent - Inge blev valgt og takkede for valget.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, aflægges af formanden –
Beretningen er vedlagt referatet.
Beretningen blev godkendt
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Regnskabet blev godkendt
5. Indkomne forslag – Der var ingen forslag indkommet.
6. Fastsættelse af kontingent – Det blev vedtaget, at kontingent skal være uændret 250 kr
og det skal betales af 1 gang i september.
7. Valg til bestyrelsen og suppleant(er)
Vagn blev valgt til næstformand for 2 år
Inge og Poul blev valgt for 2 år
Morten blev valgt som suppleant for 1 år.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Jens blev genvalgt for 1 år som revisor, men pladsen som revisorsuppleant er stadig tom.
9.

Eventuelt
Åbent hus den 23. og 30. september blev drøftet, og alle syntes om arrangementet og bad
Formanden offentliggøre det på hjemmesiden og på Facebook
Det skal være kl. 19 og være gratis.
De store skakbrikker blev drøftet og Willy sørger for, at de går videre til Hornslet Skoleskak.
Formanden takkede for fremmødet og for god ro og orden.

Mødet sluttede kl. 20.30

Referent: Inge Rasmussen

Dirigent: Poul Gregersen

1 Bilag: Beretningen.

Formandens beretning ved den årlige generalforsamling.
Auning Skakklub den 9. september 2019
Så er sommeren forbi og efteråret og skakturneringerne igen på bordet.
I Auning Skakklub har vi i løbet af året måttet tage afsked med
Evert Loftager og Tage Pedersen, som begge gennem mange år har været
trofaste spillere og gode kammerater. De vil blive savnet.
Ære være Deres minde!
En glædelig nyhed er dog at vi har fået en ny stabil spiller, nemlig Morten
Gjesing, som stort set hver mandag tager turen fra Ørsted. Tak til Morten, som
vi fremover forventer meget af.
Som noget nyt har vi fået et æresmedlem nemlig Kristian Møller. Kristian blev i
år æresmedlem af Auning Skakklub. Det skal dog nævnes at alderen skal
være mindst 90 år for at blive æresmedlem og derved fritaget for kontingent.
Godt gået Kristian!
Turneringer mv.
Vor turneringsleder har i det forløbne år klaret opgaven fuldt ud til alles
tilfredshed.
Vor kasserer har passet på pengene, så der også fremover vil være muligt at
forny materiellet efter behov.
En stor tak til alle medlemmer for det trofaste fremmøde på klubbens
spilledage.
Jeg har i den sidste tid været ramt af sygdom, hvorfor det vil være fornuftigt at
få valgt en næstformand ind i bestyrelsen, hvilket jeg håber på vil lykkes.
Tak for året og held og lykke med næste sæson 2019 – 2020.
Vi som noget nyt vil klubben den 23. og den 30. september holde åbent hus,
så alle der måtte have interesse ud i spillets snoede kroge kan komme og
afprøve deres færdigheder.
Klubbens medlemmer bliver således modstandere.
Arrangementet offentliggøres på hjemmesiden og på Facebook

Steen Jensen / formand

