Dansk Skoleskak, Aarhus-Kredsen (Aarhus Skoleskak)

Referat fra generalforsamling i Aarhus Skoleskak 2019
Onsdag den 24. april 2019 i ChessHouse
Deltagere: Lisa Havshøj, Niels Seekjær, Lars Hansen, Sven Christensen, Peter Poulsen, Claus Andersen,
Jens Tejlgaard, Stig Holten, Bjarne Berring Rasmussen og Henrik Ochsner (referent),

1.

Valg af dirigent og referent
Dirigent: Jens
Referent: Henrik
Indkaldelsen er kommet rettidig og er lovlig.

2.

Formandens beretning v/ Peter Poulsen
Da posten som formand for Aarhus Skoleskak blev ledig blev jeg fristet.
Med en vision om en styrkelse af vores to store flagskibe GP-stævnerne og Lejrskolen ”Sahl-lejren”
valgte jeg at tilbyde mig som formand.
Med styrkelse mener jeg flere deltagere til GP-Stævnerne og en fyldt lejrskole.
Jeg har ikke fortrudt.
Men.
Det gik op for mig efter jeg var tiltrådt som formand at forudsætningen for at disse ting kan
lykkedes kræves et fundament vi kan udvikle og vækste på.
Derfor gik jeg i gang med et ændret design på hjemmesiden.
Det gik hurtigt op for mig at en opsplitning af hjemmeside i en informationsdel og en turneringsdel
var nødvendig da informationsdelen var mangelfuld.
Informationsdelen skulle styrkes og i forening med Facebook skal nyheder i en jævn strøm
synliggøre skoleskakken i Aarhuskredsen.
Samtidig skal menupunkterne have de nødvendige oplysninger til børn, unge og deres forældre
bl.a. en altid opdateret kalender.
Jeg tillod mig samtidig at få designet et nyt logo.
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Med ekstern hjælp er den nye hjemmeside på plads og jeg ønsker hjemmesiden udvikler sig
yderligere de kommende år.
Med en løbende nyhedsopdatering og en fortsat udvikling af både informationsdelen men også af
turneringsdelen er vi godt på vej mod en ny storhedstid.
En tilmeldingsside til Jysk Mesterskab i Skoleskak, Holdmesterskabet og til GP-stævnerne vil være
oplagte udviklingsideer til turneringsdelen.
Udover hjemmesiden har jeg etableret et samarbejde med 6. hovedkreds.
Første møde er afholdt hvor jeg har bedt 6. hovedkreds finde ud af DSU-klubbers holdning til
juniorarbejde.
Jeg opfordrede samtidig 6. hovedkreds til at deltage i udvikling af skak-materiale til skolerne
heriblandt en start-pakke til nye skoler. Materialet skal være klar til den nye sæson.
Jeg opfordrede også til at 6. hovedkreds er behjælpelig med uddeling af materiale.
Ligeledes er der etableret et samarbejde ChessHouse hvor hovedformålet er at kunne tilbyde de
unge mennesker der ønsker det yderligere undervisning.
Herudover har jeg planer om to udvalg.
Et udvalg som aktivt støtter Lars i at få flere med til holdmesterskabet og samtidig får flere fra
holdmesterskaberne til at spille GP-stævner. Med 250 skolebørn til holdmesterskaberne i år må
det være muligt.
Et udvalg som aktivt støtter Lisa i at Sahl-lejren til efteråret bliver en succes-oplevelse gerne med
en fyldt lejr.
Jeg har planer om at følge disse udvalg tæt og ser frem til nogle melder sig frivilligt de kommende
måneder til at deltage aktivt i udvalgene.
Med en styrket hjemmeside, et samarbejde med 6. hovedkreds og ChessHouse og de to udvalg vil
følgende aktivitet blive iværksat:
Besøg på skoler hvor startpakke udleveres, hjemmesiden bliver kendt og et formelt samarbejde
etableres.
Vi begynder i september.
Jeg er overbevist om at med disse tiltag er forudsætningerne skabt for flere deltagere til GPstævnerne, flere deltagere til holdmesterskabet og en fyldt Sahl-lejr.
Det var ordene.
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3.

Nyt fra Dansk Skoleskak
Lars fik sidste år forlænget sin aftale med Aarhus Kommune med 2 år og skal om få uger til samtale
med Aarhus Kommune sammen med Mads Jacobsen fra Dansk Skoleskak.
Der kommer en app til turneringer. Det tyder på, at man bla. kan taste resultater direkte ind. Hvad
kommer det til at betyde for frivilliges bidrag til turneringerne? Kan de frivillige så lave noget
andet, eller vil de føle sig lidt arbejdsløse?
Vi vil gerne høre noget mere om, hvad app’en vil kunne tilbyde. Lars følger op på et senere møde,
måske næste års generalforsamling!?
Lars orienterede om et nyt tiltag fra Dansk Skoleskak, hvor skolerne kan betale 400 kr. om
måneden og få en række fordele. Det er et led i de centrale undervisningstiltag.

4.

Lejrskoleudvalgets beretning v/ Lisa Havshøj
Lisa orienterede om Sahllejren i 2018, den 45. lejr. De var denne gang kun 29 deltagere, hvilket var
uhørt lavt. 7 ledere deltog, bl.a. 3 x Ramsdal. Årsagen til det lave antal deltagere er efter sigende
en turnering i København. Underskuddet blev som følge heraf på 11.000 kr. (Breakeven er et
deltagertal på godt 40).
Programmet var stort set som vanligt, inkl. natløb , herunder med en post på kirkegården!
Det blev besluttet, at vi skal informere tidligere og mere aktivt.
Der er oprettet en (lille) hjemmeside til Sahllejren: www.sahllejr.dk – men der vil også blive
reklameret på Aarhus Skoleskaks andre hjemmesider.
Kunne vi forstærke samarbejdet med sommerlejren i Skallerup, gensidig markedsføring m.v.?
Hvilke muligheder er der for at ændre på økonomien, fx selv lave mad?

5.

Fremlæggelse af regnskab v/ Peter Poulsen
Peter Poulsen orienterede om, at vi er udfordret på en række punkter.
Annette Henneberg har været overordnet kasserer (dvs. at lave årsregnskabet, men ikke stå for
udbetalinger m.m.) og har tilbudt at fortsætte på denne måde. Annette var desværre forhindret til
generalforsamlingen.
Regnskabet for Sahllejren 2018 er indtil videre ikke med i årsregnskabet for 2018.
Den valgte revisor har ikke svaret på kassererens henvendelser.
På trods af disse genvordigheder kunne Peter Poulsen fremlægge et regnskab for 2018.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet på følgende betingelser:
Regnskabet for Sahllejren 2018 skal indarbejdes.
Det skal revideres af den på seneste generalforsamling valgte revisorsuppleant (Jens Tejlgaard)
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6.

Fremlæggelse af materialeopgørelse v/ Peter Poulsen på vegne af Malte Kjer
Aarhus Skoleskak har 80 sæt der virker plus på Sahl: 3 demobrætter men kun 1 fuldt sæt brikker.
Beslutning: Vi skal købe to sæt brikker.
Peter Poulsen henter livebrættet hos Ken Holm.

7.

Kommende sæsons turneringer og andre arrangementer v/ Peter Poulsen

Peter uddelte et oplæg til kalender, som blev godkendt med korrektioner. Næsten alle datoer er
afstemt med arrangør. Sahl er uge 42, mandag til fredag.
Sven orienterede om skakfestival igen i vinterferien 2020 og efterlyste yderligere aktiviteter –
samt om skak på Bispetorvet til sommer.
Ingen indkomne forslag til regler, så dette er ikke aktuelt.
8.

Fremlæggelse af budget for 2019 v/ Peter Poulsen
Budgettet kommer til at ligne 2018-budgettet, dog fraset materialeudgifterne og Sahlunderskud.
Målet er, at det mere eller mindre skal gå i 0, men bestyrelsen blev bemyndiget til at arbejde
inden for nogle rammer på plus/minus 10.000 kr.
Der vil blive søgt om aktivitetstilskud fra Dansk Skoleskak.
På denne baggrund blev budgettet vedtaget.

9.

Valg af:
· Bestyrelsesmedlemmer
Der skal som minimum være seks bestyrelsesmedlemmer.
Følgende træder ud af bestyrelsen: Maria-Theresa Jazaeri, Johnny Odgaard og Ken Holm.
Følgende stiller op igen: Sven Christensen, Lars Hansen, Henrik Ochsner, Malte Kjer og Peter
Poulsen.
Følgende er nyvalgt til bestyrelsen: Lisa Havshøj (som turneringsansvarlig) og Niels Seekjær (som
ungrepræsentant)
· Lejrskoleudvalg
Lisa Havshøj ønsker ikke længere at deltage på lejren, og Maria-Theresa Jazaeri udtræder.
Lisa vil dog gerne deltage i udvalget. Peter Poulsen har det på samme måde. Der skal derudover
findes en tovholder/lejrchef. Lisa spørger Dennis Hemdorff, og dernæst andre.
Lisa og Peter Poulsen arbejder på sagen.
· Revisor + revisorsuppleant
Martin Petersen Lennards vælges som revisor.
Jens Tejlgaard genvælges som revisor-suppleant.
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10.

Indkomne forslag :

Der etableres et turneringslederkorps (forslag fra Stig Holten via Peter Poulsen).
Stig motiverede det som rettidigt omhu, således at der tænkes på at uddanne nye
turneringsledere.
Vedtaget.
Der indføres kørselspenge til dem, der står på korpslisten (forslag fra Stig Holten via Peter
Poulsen). De, der er defineret som aktive hjælpere og/eller bestyrelsesmedlemmer, kan efter
anmodning få udbetalt kørselspenge.
Den valgte takst er Statens Lave Takst.
Det er en forudsætning, at vedkommende sender en mail til kassereren med angivelse af især
formål og anledning, kilometer kørt og bankkontonummer.
Vedtaget.
11.

Eventuelt
Sven orienterede om, at det er et stort problem for turneringerne, når A-gruppen ikke er
repræsenteret. Det blev drøftet intenst, hvad vi kan gøre.
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