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Generalforsamling i 6 HK 2016
Formanden Claus Andersen bød velkommen kl. 13.
Herefter blev Johnny Rasmussen, Silkeborg, valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen
var lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig.
Følgende klubber var repræsenterede på generalforsamlingen:







Silkeborg, 7 stemmer
Rokaden, 5 stemmer
Randers. 3 stemmer
Åbyhøj, 2 stemmer
Nordre, 6 stemmer
Syddjurs, 4 stemmer

I alt 27 stemmer.
Desuden var følgende klubber tilstede uden stemmeret: Viby, SK68 og Skanderborg.
Formanden fremlagde herefter beretningen

Beretning
Juniortrænings-samlinger. Chesshouse vil stadig gerne løfte opgaven i forbindelse med træningssamlingerne. Der sker noget lignende i Sydjysk Hovedkreds omkring juniortræning.
Juniorholdturnering. Der er planlagt en holdturnering for juniorer, hvor der spilles med 4 mands hold på
lørdage eller hverdage kl. 19 -21, i forskellige klubber.
Chesshouse. Formanden Michael Jensen har trukket sig og ny formand er nu Thomas Westergaard.
DSU medlemskampagne. Medlemstallet er stagneret og DSU vil nu bruge en del penge på en
medlemskampagne. Der har været udsendt en mail til nogle klubformænd, som efterfølgende har givet
tilbagemelding omkring initiativer til måder at få nye medlemmer på.
En ide for Hovedkredsen kunne være at få inspiration fra andre skakklubber, som har været succesfulde i
forhold til at tiltrække nye medlemmer og at få dem til at blive i klubberne.
Hinnerup skakklub er lukket i årets løb, der er dog stadig skoleskak i området.
Resultater:






Mads Andersen er blevet ny GM.
Jonas Bjerre har scoret en IM norm
En afholdt julemesse i Dansk skaksalg
En afholdt GM-turnering i Chesshouse
54 deltagere til ÅM. Generelt en pæn succes, men gerne endnu flere deltagere næste år.

Generalforsamling i 6 HK. 19/ 03 2016

Pokalturneringen afholdes af Skanderborg skakklub, tirsdag d. 5. april. Fremover bør turneringen, for bedre
planlægning, ligge på et fast tidspunkt f.eks. før pinse.
Hæderstegn: Syddjurs skakklub og Anders Haarup, Skanderborg skakklub.
Østjysk Grand Prix. Turneringen har ikke forløbet særlig godt. Fremover skal turneringsdatoerne ligge fast
allerede i september, bl.a. på 6 HK´s hjemmeside. Og der skal bruges officiel hurtigskak rating, hvis
turneringen fortsat skal eksistere.

Regnskab
Kasserer Lars Rasmussen gennemgik de enkelte punkter i regnskabet. Efter enkelte opklarende spørgsmål
blev regnskabet enstemmigt godkendt.

Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

Fastlæggelse af indskud til holdturneringen
Uændret, fortsat 250 kr.

Budget og fastlæggelse af kontingent
Kasserer Lars Rasmussen gennemgik herefter udkastet til næste års budget.
Kasseren mente at 6 HK bruger for få penge, det er ikke meningen at vi skal spare penge sammen.
David Maagaard foreslog at foreningen bruger nogle af pengene på 8 livebrætter, som kunne udlånes til de
enkelte klubber i forbindelse med større skak-arrangementer. Det ville koste omkring 42.000 kr. i alt.
Chesshouse vil i den forbindelse gerne donere den bærbare computer som skal bruges til at køre
skaksoftwaren.
Er det medlemsfremmende?
Måske kan brætterne i stedet fås gennem fondssøgning, det er værd at prøve først. Claus Andersen mente
også at det kunne være en god ide at vente på en udmelding fra DSU, omkring hvad deres
medlemsfremmende aktiviteter indeholder. Måske kunne vi bruge nogle penge i den forbindelse.
Forslaget omkring indkøb af live-brætter blev sat til vejledende afstemning og vedtaget, under
forudsætning af at brætterne bliver brugt til overvejende medlemsfremmende aktiviteter.
Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget.

Valg







Kasserer Lars Rasmussen blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem David Bille Maagaard blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem Christian Munk blev genvalgt
Bestyrelsessuppleant Jacob Hjorth Bjørnskov blev genvalgt
Bestyrelsessuppleant Vibeke Grue blev genvalgt
Som ny revisor valgtes Tom Petersen, Silkeborg
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 Revisorsuppleant Johnny Rasmussen blev genvalgt
 Turneringskomiteens 3 medlemmer blev genvalgt (Lars Hougaard, Morten Rasmussen og Johnny
Rasmussen)
 Suppleant til turneringskomiteen, Tom Petri blev genvalgt

