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Referat.  

Generalforsamling for skakklubben Tune IF Skak  

Afholdt onsdag den 16. marts 2022 kl. 18.30, Fjællestien 5F, 4030 Tune.  

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af 2 stemmetællere. 

3. Beretning (herunder evt. meddelelser fra hovedbestyrelsesmedlemmet). 

4. Regnskab – regnskabsåret går fra 1/1 – 31/12. 

5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen). 

6. Beslutning om antal medlemmer i skakklubbens bestyrelsen. 

7. Valg: 

a. Formand – valg gælder for to år, på valg i ulige år 

b. Kasserer – valg gælder for to år, på valg i lige år 

c. Medlemmer til bestyrelsen – valg gælder for et år 

d. Medlem og suppleant til hovedbestyrelsen – (skal være medlem af skakklubbens 

bestyrelse, jfr. Tune IF’s vedtægter § 6.a) 

e. Suppleanter til skakklubbens bestyrelse – valg gælder for et år 

f. Revisor og revisorsuppleant – valg gælder for et år 

8. Eventuelt. 

 

Referat. 

Ad 1. Valg af dirigent. 

Mogens Westergaard blev valgt til dirigent og referent. 

Ad 2. Valg af 2 stemmetællere. 

Da foreningen kun tæller 6 medlemmer, hvoraf de 5 var tilstede, blev det ikke skønnet nødvendigt at 

udnævne 2 stemmetællere. 

Ad 3. Beretning (herunder evt. meddelelser fra hovedbestyrelsesmedlemmet). 

Beretningen blev vedtaget. Der henvises til den vedlagte skriftlige beretning.  

Ad 4. Regnskab – regnskabsåret går fra 1/1 – 31/12. 

Foreningen blev stiftet 28. oktober 2021 og i regnskabsåret 2021 var der ingen indtægter eller udgifter. 

Det bemærkes, at Hovedforeningen Tune IF lagde pengene ud til anskaffelse af skakmateriel i 

forbindelse med opstarten i 2021. Dette beløb planlægges tilbagebetalt i indeværende regnskabsår 

2022 for midler ligeledes modtaget i indeværende regnskabsår 2022 fra Fritidspuljen i Greve 

Kommune.  

Finn Fejrskov nævnte som generel bemærkning, at i Tune IF bliver afdelingernes regnskab indberettet 

til og endeligt godkendt af hovedforeningens kasserer. Det vil sige, at afdelingernes generalforsamling 

ikke kan give den endelige godkendelse af regnskabet.  



Ad 5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen). 

Et forslag om bekræftelse af kontingent som allerede fastsat af bestyrelsen, blev vist tilbage til 

bestyrelsesbeslutningen, hvilket viser sig at være praksis i afdelingerne under Tune IF. Det viser sig, at 

der ikke er noget krav i vedtægterne om, at kontingent skal vedtages på generalforsamling. De aktuelle 

kontingentsatser, som fremgår af hjemmesiden, er fastsat af bestyrelsen og er således gældende.  

Ad 6. Beslutning om antal medlemmer i skakklubbens bestyrelsen. 

Antal medlemmer i skakklubbens bestyrelsen er uændret 4 inklusive formand og kasserer.  

Ad 7. Valg: 

Ad 7a. Formand – valg gælder for to år, på valg i ulige år, derfor ikke på valg i år. Mogens 

Westergaard fortsætter.  

Ad 7b. Kasserer – valg gælder for to år, på valg i lige år. Finn Fejrskov genvalgt. 

Ad 7c. Medlemmer til bestyrelsen – valg gælder for et år. Tommy Rasmussen og Søren Bork 

begge genvalgt. 

Ad 7d. Medlem og suppleant til hovedbestyrelsen – (skal være medlem af skakklubbens 

bestyrelse, jfr. Tune IF’s vedtægter § 6.a). Uklarhed om forskellig valgperiode for henholdsvis 

medlem og suppleant, som bygger på fortolkning af vedtægternes § 6.a. og § 10.c. Det er 

opfattelsen, at da skakklubben blev oprettet i 2021 vil den til hovedbestyrelsen udpegede 

afdelingsrepræsentant være på valg i ulige år. Suppleanten hertil er på valg hvert år, jfr. § 10.c., 

men dette søges afklaret med hovedforeningen snarest. I mellemtiden blev Mogens 

Westergaard genvalgt som medlem og Søren Bork som suppleant.  

Ad 7e. Suppleanter til skakklubbens bestyrelse – valg gælder for et år. Ingen suppleanter blev 

valgt på grund af lille medlemstal.  

Ad 7f. Revisor og revisorsuppleant – valg gælder for et år. Thorkild Thomsen genvalgt som 

revisor. Ingen revisorsuppleant valgt på grund af lille medlemstal.  

Ad 8. Eventuelt. 

Ingen bemærkninger. 

 

Venlig hilsen 

Mogens Westergaard 

Referent 

28.03.2022 

 


