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Referat 
Stiftende generalforsamling for skakklubben Tune IF Skak 

Afholdt torsdag den 28. oktober 2021 kl. 20.00 i  Tune Hallen  

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af 2 stemmetællere 
3. Tilslutning til Tune IFs vedtægter 
4. Forslag: Spilletidspunkt og -sted, kontingent, medlemskab af Dansk Skak Union.  
5. Beslutning om antal medlemmer i bestyrelsen 
6. Valg: 

a) Formand 
b) Kasserer 
c) Medlemmer til bestyrelsen 
d) Medlem og suppleant til hovedbestyrelsen 
e) Suppleanter til bestyrelsen 
f) Revisor og revisorsuppleant 

7. Eventuelt 

Referat 
Ad 1. Valg af dirigent 
Pauli Christensen blev valgt som dirigent.  

Udenfor dagsordenen blev Mogens Westergaard valgt som referent. 

Ad 2. Valg af 2 stemmetællere 
Da der kun var 6 personer til stede, fandt man det ikke nødvendigt at udpege 2 stemmetællere. 

Ad 3. Tilslutning til Tune IFs vedtægter. 
Finn Fejrskov omdelte et eksemplar af Tune IFs vedtægter til alle tilstedeværende.   

Disse var også blevet udsendt vedhæftet e-mail den 18. oktober 2021 som opfølgning på 
informationsmødet den 13. oktober 2021 til alle, som da havde tilkendegivet interesse og oplyst deres 
kontaktinformationer.  

Vedtægterne er i øvrigt offentligt tilgængelige på Tune IFs hjemmeside på dette link: Tune 
Idrætsforening (tune-if.dk) . Kopi vedhæftes udsendelsen af dette referat.  

Mogens Westergaard oplyste, at skakklubben Tune IF Skak oprettes som specialafdeling under 
hovedforeningen Tune IF 1924.  

Pauli Christensen oplyste, at alle specialafdelinger under Tune IF 1924 benytter hovedforeningens 
vedtægter, som indeholder en række paragraffer, der dækker alle relevante forhold for afdelingerne.  

Det skønnes derfor ikke nødvendigt for specialafdelingerne af udforme separate vedtægter.  



Mogens Westergaard fremhævede følgende paragraffer, som vedrører specialafdelingernes forhold: 
§6.a., §6.b., §8.a., §8.b., §10(a-f), §11, §12, §13 og §14. 

Der var enstemmig tilslutning til Tune IFs vedtægter. 

Ad 4. Forslag: Spilletidspunkt og -sted, kontingent, medlemskab af Dansk Skak Union.  
Spilletidspunkt og -sted 
Der var enstemmighed for onsdag aften som ugentligt spilletidspunkt med start kl. 18.30. 

En ny mulighed er opstået for et lokale i forbindelse med ældreboligerne på Fjællestien ved Tune 
Centeret.  Det er selskabslokalet i underetagen på adressen Fjællestien 5F, 4030 Tune. Lokalet er ideelt 
indrettet med borde og stole, te-køkken, garderobe og toilet. Vi bestemmer selv lukketiden. Vi kan 
foreløbig benytte lokalet hver onsdag frem til marts 2022, hvor vi skal genforhandle fortsat benyttelse.  

Næste klubaften onsdag den 3. november 2021 vi blive holdt i lokalet Fjællestien 5F, 4030 Tune, med 
start kl. 18.30. Mogens Westergaard vil sende separat vejledning til at finde adressen og lokalet.  

Kontingent, medlemskab af Dansk Skak Union.  
Kontingentdiskussion blev indledt med en diskussion om forskellige typer af medlemskab af 
skakklubben, dvs. henholdsvist et A-medlemskab og et B-medlemskab.  

A-medlemskabet vil være for medlemmer, der udover med glæden ved skakspillet også ønsker at 
fokusere på det sportslige aspekt med udvikling af spillerstyrke og deltagelse i turneringer i Dansk Skak 
Unions regi.  

B-medlemskabet vil være et tilbud til medlemmer, der udover med glæden ved skakspillet lægger vægt 
på det sociale aspekt, men ikke ønsker at deltage i turneringer. Det kan også være et introduktionstilbud 
til medlemmer, der ønsker at afprøve klubspillet, men endnu ikke er klar til turneringsdeltagelse.  

Mogens Westergaard mindede om at man på informationsmødet den 13. oktober 2021 drøftede 
klubbens vision, som er, at klubben bør kunne rumme forskellige typer af skakspillere bredt. 

Der var enstemmig enighed om at etablere både et A-medlemskab og et B-medlemskab. Kun A-
medlemmer vil kunne deltage i turneringer. 

Desuden var der enstemmig enighed om at søge medlemskab af Dansk Skak Union gennem 8. 
Hovedkreds på grundlag af antallet af klubbens A-medlemmer. 

Kontingentet til skakklubben (inklusive bidrag til hovedforeningen Tune IF) for henholdsvis A-
medlemskab og B-medlemskab blev enstemmigt vedtaget som følger: 

A-medlemskontingent: 350,00 kr. pr. år plus kontingent til Dansk Skak Union, jf. nedenstående tabel: 

Dansk Skak Union 8. Hovedkreds kontingent pr. kvartal  
8 Hovedkreds opkræver kontingent fra klubberne, både for sig selv men også for DSU. 
I starten af kvartalet udsender kartoteksføreren opkrævninger, til klubbernes kasserere, og 
kontingentet skal være indbetalt senest ved udgangen af kvartalets 2. måned. 
Hovedkredsen videresender kontingent til DSU. 
Nedenfor ses taksterne der er gældende fra 2017 og indtil videre: 
 



Gruppe Bemærk HK DSU I alt 
Barn 7,50 kr. 82,50 kr. 90,00 kr. 
Ungdom Fra det år man fylder 15 år 15,00 kr. 110,00 kr. 125,00 kr. 
Voksen Fra det år man fylder 21 30,00 kr. 135,00 kr. 165,00 kr. 
Senior Fra det kvartal man fylder 65 år 15,00 kr. 110,00 kr. 125,00 kr. 

Kilde: www.8-hk.dk/2017/fakta.php 

Eksempler på kontingent for A-medlemmer: 

• For en voksen skal der til klubkontingentet på 350,00 kr. pr. år lægges kontingent til Dansk Skak
Union på 660,00 kr. pr. år, i alt 1010,00 kr. pr. år.

• For en senior skal der til klubkontingentet på 350,00 kr. pr. år lægges kontingent til Dansk Skak
Union på 500,00 kr. pr. år, i alt 850,00 kr. pr. år.

B-medlemskontingent: 500,00 kr. pr. år. 

Ad 5. Beslutning om antal medlemmer i bestyrelsen 
Der var enstemmighed om, at bestyrelsen indtil videre skal bestå af i alt 4 medlemmer, dvs. formand, 
kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.  

Ad 6. Valg: 
a) Formand: Mogens Westergaard blev enstemmigt valgt til formand.
b) Kasserer: Finn Fejrskov blev enstemmigt valgt til kasserer.
c) Medlemmer til bestyrelsen: Tommy Rasmussen og Søren Bork blev enstemmigt valgt som

medlemmer af bestyrelsen.
d) Medlem og suppleant til hovedbestyrelsen: Mogens Westergaard blev enstemmigt valgt til

skakklubbens repræsentant i hovedbestyrelsen. Søren Bork blev enstemmigt valgt til suppleant
for denne post.

e) Suppleanter til bestyrelsen: Der blev ikke valgt nogen suppleanter til bestyrelsen.
f) Revisor og revisorsuppleant: Thorkild Thomsen, som havde meldt forfald til mødet, men givet

skriftligt tilsagn om at acceptere valg som revisor, blev enstemmigt valgt til dette hverv. Der blev
ikke valgt nogen revisorsuppleant.

Ad 7 Eventuelt 
De valgte, dvs. henholdsvis formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer takkede for valget.  
Mogens Westergaard vil indkalde til et kort bestyrelsesmøde i forbindelse med næste klubaften onsdag 
den 3. november 2021.  
Pauli Christensen ønskede tillykke med etablering af skakklubben og takkede som dirigent for god ro og 
orden. 

Tune, søndag den 31. oktober 2021 
Mogens Westergaard, referent. 


