GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES DIGITALT (MAIL) UDEN PERSONLIG FREMMØDE

Generalforsamling Jyderup Skakklub

Der indkaldes til den årlige generalforsamling
tirsdag den 28.april 2020 klokken 19,30 til
30.april klokken 23.59 og afholdes DIGITAL (via
mail) uden personlig fremmøde
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent (udgår)
Formandens beretning (sendes på mail)
Regnskab (sendes på mail)
Medlemskontingent, der fastsættes for næste år
(forslag uændret kontingent)
5. Indkomne forslag: Nedlægning af skakklubben
6. Valg: Formand Jens Lundberg (ikke på valg)
Kasserer Elise Lundberg (på valg*)
Sekretær Erling Bruun (på valg*)
Svend E Christensen (ikke på valg)
Claus Jensen (på valg*)
7. Valg: Bestyrelses suppleant
2 revisorer og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Forslag bedes afleveret til formanden senest 1 uge
før generalforsamlingen.

Vel mødt – fælles og hjemme hver for sig:
Jyderup Skakklub
Jens Lundberg 60789257
e-mail: jelu@bakara.dk
Pkt 6: (på valg*) såfremt formanden ikke modtager
meldinger før generalforsamlingen, vil vi betragte
bestyrelsesmedlemmer „villige til genvalg“ .
Pkt 7: forslag uændret: William C (best. supp) og Lone C
og Jim N (revisorer) samt Niels J (rev. supp)

Jyderup Skakklub
Indsigelse til generalforsamlingen senest 1.maj 2020, gerne før. Nu den 2.maj 2020 (kl. 0.00)
kom ingen protester, således at generalforsamlingen anses for gyldig. Forslag til
vedtægtsændringer blev der stemt om blandt medlemmerne. Kommentarer og bemærkninger
sendes til Jens på mail: jelu@bakara.dk
Formandens beretning, generalforsamlingen 28.april 2020:
Velkommen til Jyderup Skakklubs generalforsamling!
På grund af Corona virus gennemføres denne generalforsamling virtuelt. Generalforsamlingen
skal derfor godkendes via mail. Håber alle er indforstået hermed. Ellers se øverst om
indsigelse.
Dette er min 25. formands beretning, siden jeg blev valgt den 9.maj 1995.
Klubben lever, men i det stille. I skakverdenen lærte jeg sætningen: ”never give up”. Når alt
ser meget negativt ud er der stadig håb på et mirakel.
I sæsonen er udsendt 2 nyhedsbreve (en sommerhilsen og info her i foråret med indkaldelsen
til generalforsamlingen) til medlemmerne.
Den 29.november 2019 havde klubben 90 års jubilæum. Denne mærkedag blev forbigået i
stilhed.
Status for antal medlemmer i DSU. Vi var ved årets udgang 2019 uændret 3 medlemmer: 2
pens + 1 jun. Pt. består medlemmerne af: Svend og undertegnede.
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. Her
har vi også vort arkiv, hvor data kan ses helt fra klubbens start til dags dato. På
generalforsamlingen er der stillet forslag ”nedlægning af klubben”, hvilket vi behandler efter
vedtægterne. Restformuen kan efter evt. donation til skoleskakken dække webhotel og
hostmasters udgifter til ca. en 5 års periode fremad. Herefter vil jeg sørge for om muligt at
data ikke bortkommer, men stadig kan findes i 2.hovedkreds arkiv eller lignende.
Tak til bestyrelsen, suppleant og revisorer.
Tak til forældre, støtter og medlemmer for sæsonen.
Det var således med vemod at skulle lukke klubben, men det var jo ventet i de sidste par år,
da der ikke kom nogen løsning til at vi kunne videreføre.
Hilsen Jens

Jyderup Skakklub
Driftsregnskab 2019
Indtægter:
Kontingent:
Tilskud:
Svend (p)
Jens (p)
William (j)
Rente
Indtægter i alt

Budget 2020

220,00
300,00
300,00
300,00
0,34
1.120,34

Udgifter:
Kontingent DSU
Webhotel
Domæne
Generalfors
Gaver
Bankgebyr

300
300
300

900
900

1.378,00
228,00
50,00
100,00

1.488
351
50

1.756,00

1.889

-635,66

-989

Aktiver:
Bankbehold 1-1-2019
Underskud, 2019
Egenkapital pt

3.760,75
-635,66
3.125,09

3.125
-989
2.136

Passiver:
Bankbehold 31-12-2019
Balance

3.125,09
3.125,09

2.136
2.136

Udgifter i alt
Underskud
Status

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. ( Tilskuddet er
anvendt til webhotel og domæneudgifter, hvor blandt andet juniorsiden vises med teknikmærker om
skills for bronze, sølv og guld niveauer)
Jyderup, den: 28.04.2020

Jens Lundberg

Elise Lundberg

Formand

Kasserer

Erling Bruun

Svend E Christensen

Sekretær

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: 2.4.2020

Lone Christensen

Jim Nielsen

Revisor
(accept via mail 2.4.2020)

Revisor
(accept via mai 2.4.2020)

Jyderup Skakklub
Til generalforsamlingen er der indgået forslag om: Nedlægning af skakklubben.
Dette punkt skal behandles via vedtægter:
§ 8 Vedtægtsændringer & klubben opløsning Ændringer i klubbens love kan
kun ske på den årlige generalforsamling, og kun når mindst 2/3 del af de
mødte i afstemningen deltagende medlemmer stemmer for forslaget.
Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun gyldigt vedtages, når mindst
3/4 af samtlige klubbens medlemmer stemmer derfor. Såfremt et forslag om
klubbens opløsning opnår tilslutning fra 3/4 af de på generalforsamlingen
mødende medlemmer, men ikke tilslutning fra 3/4 af samtlige klubbens
medlemmer, indkaldes med mindst syv dages varsel til ny generalforsamling,
hvor forslaget, da uanset antallet af mødte medlemmer, kan vedtages med
3/4's majoritet af de på generalforsamlingen mødende medlemmer. I tilfælde
af klubbens opløsning, skal spillerekvisitterne og en evt. formue overgå til en
anden forening/klub i Dansk Skak Union eller Dansk Skoleskak, som skal
udpeges af generalforsamlingen
Jeg vil i sidste sætning foreslå at spillerekvisitterne overdrages til Holbæk
Skakklub (hvis de er interesseret) ellers Kalundborg Skakklub. Hvis begge ikke
ønsker materiel må vi spørge 2.hovedkreds om de har kendskab til en klub.
Formuen, som forventes at udgøre kr. 2.141 pr 30.6.2020 efter der er betalt
kontingent til DSU og hovedkredsen for 2.kvt, foreslås at kr. 1.000 doneres til
Dansk Skoleskak. Resten af formuen kr. 1.141 dækker hjemmesidens
webhotel og domæne for en kommende 5 års periode. Jeg har forhandlet med
One Com’s webhotel og fået pasningen samt domænet til i alt kr. 240 årligt.
Derved sikres at skakklubbens arkiv stadig er intakt og kan søges af enhver
interesseret. Når de 5 år er gået og domænet lukker vil jeg sørge for passende
ordning evt. med 2.hovedkreds, så de historiske data bevares.
Såfremt forslag 5: Nedlægning af skakklubben vedtages bortfalder punkt 4:
kontingent, punkt 6 og 7 med valg.
Bemærk ny beretning med bemærkninger til nedlægning af skakklubben.
Venlig hilsen Jens Lundberg

Forslag ”nedlægning af klubben” stillet mandag den 21.april 2020

Jyderup Skakklub
Referat for generalforsamlingen. Noter af Jens Lundberg:
Varslet og indkaldt (via mail) til den årlige generalforsamling tirsdag den 28.april 2020 klokken
19.30 til 30.april klokken 23.59 og afholdes DIGITAL (via mail eller telefon) uden personlig
fremmøde. Bemærkninger og kommentarer er med: blå skrifttype.
1. Valg af dirigent (udgår)
2. Formandens beretning (er sendt på mail og hjemmeside)
[28-4 kl. 19.30] Jens: ingen kommentarer
[28.4 kl. 20.10] Erling: godkendt beretning
[29.4 kl. 19.15] Svend: godkendt beretning
3. Regnskab (er sendt på mail og hjemmeside)
[28-4 kl. 19.30] Jens: godkender kassererens regnskab
[28.4 kl. 20.10] Erling: godkendt regnskab
[29.4 kl. 19.15] Svend: godkendt regnskab
4. Medlemskontingent, der fastsættes for næste år (forslag uændret kontingent)
[30-4 kl. 01.00] Jens: Kontingent bortfalder for året, da forslag i pkt. 5 er vedtaget.
5. Indkomne forslag: Nedlægning af skakklubben
[28-4 kl. 19.30] Jens: Går ind for forslag. Klubben lukkes pr. 30.6.2020, hvor medlemmerne først kan udmeldes i
Dansk Skak Union. Forslår at materiel leveres til Holbæk, alternativt Kalundborg Skakklub. Foreslår at Svend, der har
adgang til skakmaterialer kontakter først Holbæk, dernæst Kalundborg Skakklub om der er interesse herfor. Ellers til
2.hovedkreds. Klubbens formue doneres 1.000 kr. til Dansk Skoleskak. Resten af formuen ca. 1.100 kr. benyttes til at
klubbens hjemmeside med historisk arkiv kan bevares for yderligere 5 år frem. Jens vil herefter sørge for at arkiv mm.
ikke tabes, men overdrages til 2.hovedkreds. Alle historiske protokoller er tidligere leveret til Jyderup Lokalhistoriske
Arkiv.
[28.4 kl. 20.10] Erling: stemmer for nedlægning af klubben. Ok til at vi donerer materiel til nabo skakklub og 1.000 kr.
til Dansk Skole Skak til støtte af ungdomsarbejde. Restformue dækker hjemmesidens omkostninger de næste 5 år.
[29.4 kl. 19.15] Svend og William: stemmer begge for nedlægning af klubben. Trækassen med turneringsmateriel
(brikker, brætter og elektroniske ure) tilstilles Holbæk Skakklub. Svend sørger for kontakt til formanden.
[Jens]: Resten af materiellet består hovedsageligt af ældre skak materiel som manuelle og elektroniske ure uden
synderlig værdi doneres til Svend.
[Svend]: OK til at 1.000 kr. doneres til Dansk Skoleskak samt resten af formuen kan dække omkostninger for
hjemmesiden 4-5 år frem.
[29.4 kl.19.20] Jens: Forslaget er hermed vedtaget med alle tre medlemmers godkendelse for nedlæggelse af
skakklubben, hvilket træder i kraft 30. juni 2020, hvor klubbens medlemmer meldes ud af DSU.
6.

Valg:

Formand Jens Lundberg (ikke på valg)
Kasserer Elise Lundberg (på valg*)
Sekretær Erling Bruun (på valg*)
Svend E Christensen (ikke på valg)
Claus Jensen (på valg*)
[30-4 kl. 01.00] Jens: Valg bortfalder, da forslag i pkt. 5 er vedtaget.
7.

Valg:

Bestyrelses suppleant
2 revisorer og revisorsuppleant
[30-4 kl. 01.00] Jens: Valg bortfalder, da forslag i pkt. 5 er vedtaget.
8. Eventuelt
[28.4 kl. 20.10] Erling: ingen bemærkninger
[30-4 kl. 01.00] Jens: takker for opbakningen af generalforsamlingen, der nu i sin væsentlighed er gennemført.
[1-5 kl. 00:00] Jens: Afventer generalforsamlingens afslutning 30.april kl.23.59. Tiden er nu passeret uden yderligere
bemærkninger eller kommentarer.
[2-5 kl. 00.00] Jens: Ingen anførte protester eller indsigelser imod den digitale generalforsamlingens afholdelse,
hvorfor det anses ikke at være nødvendigt senere at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Herefter kan generalforsamlingen afsluttes i god ro og orden. Tak til de medvirkende!

Jens Lundberg/ generalforsamlings referat/ dato: 2-5-2020 kl. 00:19

