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1. Peter Hårup blev valgt til dirigent, og læste derefter dagsordenen op. 
 
2. Formanden Johnny K. Rasmussen fremlagde årets beretning: 
For første gang har Silkeborg Skakklub afholdt DM. 2008 i skak, som foregik på Hotel 
Scandic i Påsken. Efter aftale i forbindelse med DM. kommer Peter Heine til Silkeborg i 
begyndelsen af den nye sæson. Per Knudsen blev årets holdspiller. Klubben vil deltage i 
Regattaen i august. 
Desværre var regnskabet fra DM. ikke helt færdig, men både Johnny og Peter Matzen 
oplyste at det giver et stort overskud på ca. 22,000 kr. Johnny efterlyste meninger og 
kommentarer til DM.? Skal vi afholde DM. 2009 i Silkeborg? 
Johnny oplyste at bestyrelsen er positiv indstillet, når vi kan få hjælp af turneringsledere 
udefra. Der var flere der havde bemærkninger til DM. Hvad skal overskuddet gå til? Vil dem 
der påtog sig det store arbejde gøre det igen? Hvad med sponsorerne og hotellet? Tom 
Petersen som har været den stor ”Primus motor” i DM: Vi vil gerne i aften have en tydelig 
tilkendegivelse for at afholde det igen?  
I DM udvalget har der været fire der har taget det store slæb: Tom Petersen, Johnny 
Rasmussen, Peter Poulsen og Peter Matzen. Peter Matzen vil ikke deltage mere, så der må 
findes en anden. Johnny konkluderede ud fra debatten at der arbejdes videre med at 
afholde DM næste år. 
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget. 
 
3.Juniorlederen Peter Poulsen berettede glad om skoleskakken, det havde været et helt 
historisk år. Der er nu 12 spillere, 3 har været en uge på Tjele Efterskole og en pige har 
deltaget i en turnering på Fyn. Skoleskak stævnet i Lunden hvor det blev holdt for første 
gang blev stor succes og meget nemmere. Der var 81 spillere, heraf var 13 vores egne 
spillere. Peter takkede Nenad for hans hjælp.   
 
4. Kasserer Knud Mogens Jakobsen fremlagde og uddelte det reviderede regnskab.  
Årets resultat som var et underskud på 5,213,80 kr. gav en del debat.  
Der var spørgsmål til ”kaffekassen” som var gået meget tilbage og ud for sponsorer stod 
0,00 kr.? Iver Liin sagde at han havde droppet bageren efter en del bøvl. Ole Boye-Hansen 
som har overtaget kontakten til sponsorerne, beklagede at han var kommet for sent ud af 
starthullerne. 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
 
5. Indkomne forslag.  
Af Kurt Nielsen, at der nedsættes et udvalg til at gøre Byturneringen mere attraktiv? Kurt 
prøver selv at samle et udvalg. 
Fra bestyrelsen: Støtteordningen til skak på Rosengårdscentret med 1000,00 kr. årligt 
gøres permanent? Vedtaget med flertal. 
Fra bestyrelsen: Kontingentstigning med 20 kr. årligt? Vedtaget med flertal. 
  
6. Johnny K. Rasmussen blev genvalgt som formand. 
 
7. Iver Liin og Peter Poulsen forsætter i bestyrelsen. 
 
8. Bestyrelsessuppleanter: David Glasscock og Nenad Kikanovic. David træder ind i 
bestyrelsen og afløser Peter Matzen der ønsker at stoppe.   
Revisor Per Knudsen blev genvalgt. Revisorsuppleant Karl Nielsen blev genvalgt. 
 
9. Under evt.: Peter Matzen modtog to flasker vin for hans store arbejde i bestyrelsen. 
Ove Jelling efterlyser en ny skakfolder om klubbens kommende sæson. 
 
Anton Krogh 
18. maj 2008 
 
 


