Ekstraordinær generalforsamling i Aarhus Skakklub/Skolerne 15/9 2020.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent og referent.
Status efter branden i Chesshouse
Fremlæggelse af revideret regnskab
Valg af ny kasserer
Diskussion af klubbens fremtid
Eventuelt

Ad.1:
Henrik Ochsner valgt som dirigent. John Rendboe som referent. Henrik konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til klubbens vedtægter.
Ad.2:
Jacob Arnbjerg orienterede – forsamlingen diskuterede. Lokalesituationen var afklaret for en
stund. Vi har lokaler på 1 +2. sal i samme ejendom som før branden i sommer. Ny indgang bliver
fra Møllevangs Alle. Dog er lejemålet kun sikret 2020 ud. Det er muligt, at det også består hele
2021. Der arbejdes også – gennem Chesshouse – på en løsning med den tidligere
Journalisthøjskole. Ved branden gik store dele af klubbens materiale til. Der er ca. hele 8 sæt
brikker, brætter og ure som kan bruges. Klubben har ingen forsikring og har derfor lidt betydelige
tab.
Ad. 3:
Michael Tettinek fremlagde regnskabet, som derefter blev diskuteret. En betydelig indtægtskilde
var aktiviteter for Århus Motion, som var aflyst for indeværende år pga. Corona. Det ville indvirke
på næste års regnskab negativt. Men det gjaldt om at holde sig til, og det gjorde klubben. Uffe
Vinther-Schou har haft den kontakt og er villig til at fortsætte. Men ville gerne have hjælp til de
praktiske koordineringsopgaver der ville komme. Tidligere kasserer Lars Holm-Rasmussen oplyste,
at punktet ”tab administration” skulle ses som et tilgodehavende. Tettinek ville gerne søge om
fritagelse fra bankgebyr på klubbens vegne.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Ad. 4:
Jacob Arnbjerg foreslog på bestyrelsens vegne Evald Jakobsen, som blev enstemmigt valgt.
Ad. 5:
Jacob Arnbjerg lagde for. Den sidste måned har vist, at fysisk skak kan lade sig gøre, også i denne
klub. Nye folk havde kigget forbi. Thomas Ochsner, Vagn Jensen og John havde været der jævnligt
sammen med nye mennesker. Men de senere års erfaringer havde vist, at samarbejde og måske
fusion med andre klubber skal diskuteres.

Efter en livlig diskussion om klubbens fremtidsmuligheder ønskede dirigente en tilkendegivelse fra
forsamlingen omkring nuværende og umiddelbart forestående aktiviteter.
Hvem havde interesse i ratet klubturnering? 7
Hvem havde interesse i hurtigskakturnering? 13
Hvem havde interesse i klublyn? 11
Hvem havde interesse i foredrag? 12
Disse turneringer måtte gerne være åbne for alle, også ikke-klubmedlemmer.
Muligheden handicapturneringer, hvor den højere ratede har et tidshandicap i hurtigskak blev
også nævnt.
Dirigenten satte følgende tre-punkts program til afstemning:
1. Efterårssæsonen prøves af i Chesshouse
2. Evaluering til november – bestyrelsen indkalder medlemmerne – skal vi fortsætte eller
arbejde mod samarbejde med anden klub?
3. Skal bestyrelsen undersøge mulighederne for en fusion?
Det blev vedtaget enstemmigt.
Bestyrelsen reviderer efterårets program. Der bliver lynskak 22/9. Klubturnering fra 29/9.
Referent: John Rendboe

