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Thisted den 10. februar 2016

Generalforsamling i Thy Skakklub 8.2.2016.
Referat:
1. Valg af dirigent.
Poul Ladefoged blev valgt som dirigent for generalforsamlingen.
2. Formandens beretning.
Jens Chr. Vangsgaard afgav beretning om årets gang. Herunder de forskellige
resultater i hold- og klubturnering med mere. Formanden nævnte endvidere,
at klubben havde hædret Jens Grud Sørensen ved Thisted Bryghus Cup, hvor
Jens bl.a. som anerkendelse for sit mangeårige virke og store arbejde som
klubbens formand fik Bind I i den nye store trilogi om Bent Larsen samt en
buket blomster.
Herudover takkede Jens Chr. Vangsgaard for stor assistance fra Torben
Lauersens side og fra Jens Grud Sørensen i forbindelse med hans nye hverv
som formand.
Der var efterfølgende en debat om hvorvidt 2. holdet skal spille i
mesterrækken eller forblive, hvis de kommer i den position, at de kan rykke
op. Stillingtagen hertil vil senere blive truffet på et bestyrelsesmøde, såfremt
muligheden bliver en realitet.
Efter en del debat om andre emner fra de fremmødte på generalforsamlingen
blev beretningen vedtaget enstemmigt.
3. Regnskab.
Peter Madsen fremlagde regnskabet, som desværre indeholdt et merforbrug på
kr. 8.697,- i forhold til balancen mellem udgifter og indtægter. En del heraf er
foranlediget af både nyere og ældre restancer.
Der vil blive foretaget de fornødne rykkere vedrørende restancerne.
Herudover blev der talt om at skaffe lidt sponsorindtægter ved at rette
henvendelse til 3 – 5 virksomheder, der kunne få en reklame på hjemmesiden
for et mindre bidrag til klubben, f.eks. kr. 300,-.
På den lange bane skal der overvejes andre muligheder.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
4. Kontingent.
Kontingentet blev vedtaget uændret.

5. Indkomne forslag.
I forhold til fremsendt forslag blev det vedtaget, at klub aftener fra og med 2.
halvår 2016 fastlægges til tirsdage.
6. Uddeling af præmier.
Herefter var der den traditionelle uddeling af præmier i form af vin til de
forskellige vindere i klubturnering med mere.
Peter Madsen fik ”en større vin” som anerkendelse for sit arbejde som kasserer
i klubben.
7. Diverse valg.
Resultatet heraf blev.
Klubbestyrelsen:
Formand Jens Chr. Vangsgaard
Bestyrelsesmedlem og webmaster Torben Laursen
Bestyrelsesmedlem og kasserer Jens Grud Sørensen
Bestyrelsesmedlem og referent Jørgen Thomsen
bestyrelsesmedlem Hans Jørgen Ravnborg
Bestyrelsessuppleanter Egon Madsen og Peter Klemensen
Revisorer Henning Jensen og Poul Ladefoged
Efter generalforsamlingen var der social hygge med diverse.

Med venlig hilsen
Jørgen Thomsen
Referent

