Generalforsamling Jyderup Skakklub

Der indkaldes til den årlige generalforsamling tirsdag
den 30.april 2019 klokken 19,30 hos Jens Lundberg,
Elmegården 70,Jyderup.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Medlemskontingent, der fastsættes for næste år
Indkomne forslag:
Valg: Formand Jens Lundberg (på valg)
Kasserer Elise Lundberg (ikke på valg)
Sekretær Erling Bruun (ikke på valg)
Jette Nielsen (på valg)
Claus Jensen (ikke på valg)
7. Valg: Bestyrelses suppleant
2 revisorer og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Forslag bedes afleveret til formanden senest 1 uge før
generalforsamlingen.

Vel mødt!
Jyderup Skakklub
Jens Lundberg 60789257
e-mail: jelu@bakara.dk

Fremmøde bedes meddelt Jens senest dagen før
generalforsamlingen af hensyn til forplejningen!

Jyderup Skakklub
Formandens beretning, generalforsamlingen 30.april 2019:
Velkommen til Jyderup Skakklubs generalforsamling!
Klubben fortsætter. Sidste mand lukker og slukker. Vi håber stadig på et mirakel, at nogen vil
tage initiativ til at få gang i klubskakken igen. Lidt underligt er det, at medlemmerne betaler
kontingent, selv om vi ikke har nogen aktiviteter. Dette er min 24. formands beretning, siden
jeg blev valgt den 9.maj 1995. Det bliver aldrig en rutine, men meget nemmere, når der ikke
er sket så meget i klubben.
I sæsonen er udsendt 3 nyhedsbreve (en sommerhilsen, et julebrev og info her i foråret med
indkaldelsen til generalforsamlingen) til medlemmerne.
Status for antal medlemmer i DSU er 3. Vi er ved årets udgang 3 medlemmer: 2 pens + 1
barn.
Hjemmesiden ajourføres i det omfang, det synes nødvendigt. Synes stadig det er vigtigt at
have en hjemmeside, hvor vi kan oplyse om vore grundinformationer og kontakt personer.
Den sidste protokol fra 2009 til 2018 er indleveret til Jyderup lokalhistorisk arkiv. Jeg skulle
viderebringe en tak fra bestyreren i arkivet. Samtidig opdaterede jeg alle arkivdata på CD rom
til arkivet. Femover vil alle nødvendige data blive registreret på pc og lagt i elektronisk arkiv.
Tak til bestyrelsen. Jette Nielsen takker af og ønsker ikke genvalg, da der pt. ikke er mere
interesse for skak i deres familie.
Tak til forældre, støtter og medlemmer for sæsonen 2018-2019.
Tak for ordet! Jens

Jyderup Skakklub
Driftsregnskab 2018
Indtægter:
Kontingent:
Erling (db)
Svend (p)
Jens (p)
William (b)
Rente
Indtægter i alt

250
400
400
300

Udgifter:
Kontingent DSU
Webhotel
Domæne
Generalfors
Gaver
Bankgebyr
refusion

Budget 2019

1.350,00
0,20
1.350,20

1.689,00
228,00
50,00
100,00
339,00
94
-94

Udgifter i alt
Underskud

300
300
300

900
900

1.433
228
50
100

0,00
2.406,00

1.811

-1.055,80

-911

4.816,55
-1.055,80
3.760,75

3.761
-911
2.850

3.760,75
3.760,75

2.850
2.850

Status
Aktiver:
Bankbehold 1-1-2018
Underskud, 2018
Egenkapital 31-12-2018
Passiver:
Bankbehold 31-12-2018
Balance

Side 2 med regnskabspåtegninger

Jyderup Skakklub
Bestyrelsens erklæring:
Vi bekræfter med vores underskrift, at vi har godkendt regnskabet og herunder anser
regnskabet for at være aflagt i overensstemmelse med regnskabsprincipperne i
Administrationsgrundlaget for Kultur Fritid og Fællesskab i Holbæk Kommune.
Vi bekræfter samtidig, at evt. modtagne tilskud fra Holbæk Kommune er anvendt til
det/de tildelte formål samt, at de er anvendt i overensstemmelse med
Folkeoplysningslovens bestemmelser.
Jyderup, den: 30.04 2019
Jens Lundberg
Formand

Elise Lundberg
Kasserer

Erling Bruun
Sekretær

Svend Ellegaard Christensen
Bestyrelsesmedlem

_______________
Bestyrelsesmedlem

Revisorernes erklæring:
Vi har gennemgået regnskabet (resultatopgørelse, balance og noter) og har som en del
heraf kontrolleret, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med
regnskabsprincipperne i Administrationsgrundlaget for Kultur Fritid og Fællesskab i
Holbæk Kommune samt Folkeoplysningslovens kapitel 8 og tilhørende bekendtgørelser.
Vi har herunder stikprøvevist efterprøvet bilagene, kontrolleret at modtagne tilskud er
anvendt til det/de tildelte formål, og vi har påset likvidernes tilstedeværelse.
Gennemgangen gav ikke anledning til forbehold eller øvrige bemærkninger.
Jyderup, den: 30.04 2019
Lone Christensen
Revisor

Jim Nielsen
Revisor

(accept mail 04.04.2019)

(accept mail 28.04.2019)

Jyderup Skakklub
Referat af generalforsamlingen, noteret af Erling Bruun:
Tilstede var Svend Ellegaard Christensen, Jens og Elise Lundberg og Erling
Bruun.
1. Valg af dirigent
Svend
2. Formandens beretning
vedhæftet
3. Regnskab
vedhæftet, Svend meddelte at skakklubbens materiel nu
faktisk består af turneringsspil med ure i en trækasse. Rasten af materiellet
er foræret efter forudgående aftale til cafe Habibi, Sidesporet og skole.
Både Habibi og den private skole er gået konkurs, hvorfor dette materiel
forventes at være gået tabt.
4. Medlemskontingent, der fastsættes for næste år
senior 400 kr. –
pensionist 300 kr – junior 300 kr. – børn 200 kr.
5. Indkomne forslag:
ingen
6. Valg: Formand Jens Lundberg (på valg)
genvalg
Kasserer Elise Lundberg (ikke på valg)
Sekretær Erling Bruun (ikke på valg)
Jette Nielsen (på valg)
valgt Svend Ellegaard Christensen
Claus Jensen (ikke på valg)
7. Valg: Bestyrelses suppleant
valgt William Ellegaard Christensen
2 revisorer og revisorsuppleant
genvalg af Lone Christensen
og Jim Nielsen samt Niels Jacobsen
8.

Eventuelt

intet

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.10 i fordragelighed, hvorefter der blev
serveret kaffe og boller

