Referat af generalforsamling i Aarhus Skoleskak onsdag d. 19.
april 2017
Til stede: Lars Hansen, Peter Poulsen, Sven Christensen, Johnny Odgaard, Ken Holm, Jakob Koba Risager (via
Skype), Erik Pontoppidan, Malte B. Kjær, Jens Tejlgaard, Stig Holten, Tobias Buttenschøn og Henrik Ochsner.
Referent: Henrik Ochsner

Punkt 1 (Dagsorden og valg af ordstyrer og referent)
Dagsorden blev godkendt. Jens Tejlgaard blev valgt til dirigent. Henrik Ochsner valgt til referent.

Punkt 2 (Formandens beretning)
Vi har haft endnu et godt år med en lille medlemsfremgang målt på skoler. Vi ligger lige omkring 84
medlemsskoler i vores kreds hvilket udgør ca. en 1/7 af de skoler der er medlem af DSS.
Vores kerne arrangementer er forsat vores Grand Prix cyklus. Vi har svinget mellem 50 og 100 deltagere,
hvilket gør det sværere for de enkelte arrangører at arrangere stævnerne. Dette skyldes vores største
udfordring, som ligger i at få flere fra de nye medlemsskoler, med til vores arrangementer. Denne
udfordring har vi stadig ikke fået løst. Vi har i løbet af det sidste år dog været meget opmærksom på dette
og afholdte derfor vores holdmesterskab på en hverdag. Dette arrangement var en stor succes og med 344
deltagere i Hårup hallen, hvoraf de fleste kom fra skoler som normalt ikke deltager ved vores
arrangementer, hvilket viser at spillerne til vores turneringer godt kan findes i kredsen. Der var dog ikke
overvældende mange ekstra spillere til de efterfølgende turneringer, så arrangementet blev ikke det
reklamevindue for vores Grand Prix cyklus som vi havde håbet.
Fra national side bliver der i disse år fokuseret mere og mere på at forankre de nye medlemsskoler. Dette
bør betyde at der er flere spillere at hente til vores turneringer, men det kræver vi bliver ved med at holde
fokus på at reklamere til de nye skoler, samt at gøre turneringerne så lette at tilgå for nye spillere som
muligt.
En vigtig del af løsning af denne udfordring er det arbejde Lars Hansen laver for Århus kommune. Det er
med til at gøre de nye skoler parate til at deltage i flere af vores arrangementer og det ses også tydeligt, at
når der kommer spillere fra nye skoler med til vores turneringer, er det fordi Lars Hansen har gjort en ekstra
indsats. Vi har I år også indledt samtaler med Århus kommune for at få et tættere samarbejde finansielt.
Vi valgte i dette år også at flytte en af vores grand prix turneringer udenfor kredsen til Horsens. Det var et
godt arrangement, som kan hjælpe med at få flere spillere fra denne sydlige af kredsen samt spillere fra
kredsene syd for os til at deltage i vores turneringer.
I år lancerede vi også vores Facebook side, som på sigt skal hjælpe med at vise de aktiviteter der sker i
kredsen, samt informere om hvordan man deltager i disse. Dette er en af de projekter vi arbejder videre på
i det kommende år.

Jeg vil slutte denne beretning af med at sige tak til Annette Henneberg der har valgt at dette skulle være
hendes sidste år i bestyrelsen. Annette har lagt et stort stykke arbejde, især som en dygtig kassere, men
også med input til hvordan kredsen skulle styres.
Kommentarer/spørgsmål fra forsamlingen:
Stig, støttet af især Jens, tog spørgsmålet op om Holdmesterskabet: Dette var fint – men det er
problematisk, at niveauet var så lavt, og reglerne tilpasset det lave niveau. Lars mente, at vi skal vænne os
til, at niveauet bliver lavere i og med, at flere deltager.
Kan stævnet flyttes, så det ligger tidligere – og vi fik dermed forhåbentlig kan få spillerne med til flere
arrangementer? Kan det ændres?
Lars orienterede om sit arbejde for Aarhus Kommune. Han håber at fortsætte mindst et år endnu.

Punkt 3 (Orientering fra Dansk Skoleskak)
Jakob orienterede om Dansk Skoleskaks 2020-plan.

Punkt 4 (Lejrskoleudvalgets beretning)
Jakob orienterede om en meget succesfuld Sahl-lejr. Fuldt hus og lillebitte overskud. Lisa har fået lavet en
hjemmeside til lejren, hvilket har gjort arbejdet nemmere. Det er håbet, at invitationen til lejren kommer
tidligere ud.
Punkt 5 (Fremlæggelse af regnskab)
Jakob gennemgik Annettes regnskab. Der er et uvant stort overskud på 12.000 kr. Vi har dermed en
fornuftig egenkapital.
Regnskabet blev godkendt

Punkt 6 (Fremlæggelse af materialeopgørelse)
Malte orienterede om materialebeholdningen.
Der er nu 90 sæt brikker og 42 brætter, 41 digitale ure og 50-60 tårnure og 45 digitale ure. Materialerne
står for tiden hjemme hos Malte. Der er derudover 20 sæt udlånt til Dokk1.
Malte oplyste, at mange ønsker at låne materialerne. Da der desuden er behov for materialer ved fx
stævner som Holdmesterskabet, vil det give god mening at købe flere materialer.

Punkt 7 (Planlægning af den kommende sæsons turneringer og andre arrangementer, herunder tidspunkter
og regler)
Ken fremlagde forslag til kalenderen for den kommende sæson.

Ken foreslog, at generalforsamlingen bemyndiger et udvalg at fremkomme med en gennemgribende
revision af GP-reglerne – og Ken understregede vigtigheden af, at generalforsamlingens beslutninger også
på regelområdet bliver nedskrevet og effektueret. Generalforsamlingen var enig i, at udvalget og
bestyrelsen får den kompetence. Udvalget blev nedsat som følger: Ken, Lars og Jens. Deadline 17. august.
Jens foreslog, at udvalget indarbejder N-gruppen og Pige-gruppen i reglerne (skal sidstnævnte falde ud på
baggrund af, at der er flere år siden, at en pigegruppe har været oprettet).
Punkt 8 (Budget)
Jakob fremlagde budgettet for 2017, der indebærer et underskud på 7.600 kr. – primært pga. investering i
det store Holdmesterskab igen.
Sven m.fl. tog spørgsmålet op om behovet for PR og de midler, der blev afsat tidligere til det formål.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Punkt 9 (Valg til bestyrelsen mm.)
Annette og Klavs udtræder af bestyrelsen. Annette tilbyder at fortsætte med at hjælpe med
kassereropgaverne, og Malte har tilbudt at overtage den formelle kassererpost.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer fortsætter. Peter Poulsen er villig til at træde ind i bestyrelsen.
Den nye bestyrelse består af: Jakob, Peter, Henrik, Malte, Ken, Johnny, Maria-Theresa, Sven og Tobias.
Lisa og Maria-Theresa bliver valgt til lejrskoleudvalget.
Niels-Peter Meldgaard bliver valgt som revisor i stedet for Peter.
Jens bliver genvalgt til revisorsuppleant.

Punkt 10 (Forslag til ændringer af vedtægterne)
Indkomne forslag:
Forslag fra Jens Tejlgaard om ændring af reglerne mht. at slå grupper sammen og den deraf følgende op- og
nedrykning: Grundforslaget (”1”) blev vedtaget:
”Ny stk.3 indsættes imellem stk. 2 og 3. Efterfølgende stk. tælles en op
Hvis flere grupper bliver slået sammen, så gælder reglerne for oprykning for en spiller, hvis mere end
halvdelen af alle spillerne i den sammensatte gruppe tilhører spillerens styrkegruppe eller højere.
Tilsvarende gælder reglerne for nedrykning, hvis mere end halvdelen af alle spillerne i den
sammensatte gruppe tilhører spillerens styrkegruppe eller lavere. Hvis oprykning- eller nedrykning
indtræffer, så rykkes en spiller en styrkegruppe op hhv. ned ud fra spillerens eksisterende
styrkegruppe.
§ 2 Stk 5b om nedrykning fra A-og B-gruppen udgår, idet den erstattes af den generelle regel for alle
grupper.”

Forslag fra Lars Hansen
”Forslag - kommentarer til: § 2 - stk.4 , stk.5 og stk.5a
Bør sløjfes. De komplicerer tingene og gør mere skade end gavn i så fald de skal overholdes. Der bør
ikke være regler der forhindrer os i at tænke og handle "snusfornuftigt."”

Forslag 1 ang § 4 blev vedtaget.
Forslag 2 mht. gruppetilhørsforhold: I tilfælde af sammenlægning af flere grupper råder snusfornuften og
ikke faste regler – mao, at der tages stilling fra gang til gang. Dermed bortfalder de pågældende paragraffer
(§ 5 og 5A).
Stig fortalte om, hvor vigtigt det er, at reglerne kan være hensigtsmæssige og kan tilpasses den situation,
man står med ”en lørdag morgen, når turneringen starter, og man gerne vil i gang.”
Punkt 11 (Eventuelt)
Sven orienterede om arbejdet i Chess House og ønsket om et tæt samarbejde med Aarhus Skoleskak.
Lars foreslog, at der laves en video om skoleskak.

Henrik Ochsner
Referent / 20. april 2017

