
 

 

 

Forslag til behandling på generalforsamling i Skakklubben Evans 13. august 2020 

 
Forslag 1 
 
Kan bestyrelsen arbejde på at finde et andet spillested i Vejle Midtby - og - eller på enten Rødkilde 
Gymnasium eller Rosborg Gymnasium? 

 
Begrundelse: De offentlige transportmuligheder og -tider er ikke de bedste sidst på aftenen fra 
Hældagerskolen og til byen. For de som er afhængige af at kunne køre med andre skakspillere hjem, 
er det et problem. Med de nedskæringer der løbende sker på de offentlige busafgange, vil det 
måske også gå ud over de sene tider og afgange fra Hældagerskolen. 
 
Spilleforholdene på skolen er heller ikke de bedste - især stolene er ikke så gode, og sidder man 
som en af de sidste i lokalet, kan lyset pludselig gå ud. 
Jeg personlig tror, at vores skakklub vil blive mere "synlig" og få flere medlemmer, hvis vi flyttede til 
Vejle Midtby eller tættere på byen. 
 
Forslagsstiller: Max Erik Hansen 
Forlaget ønskes til afstemning 
 

Forslag 2. Ændringsforslag til ”Love for Skakklubben Evans”: 

Sætningen: ”Formand, kasserer, materialeforvaltere og webmaster er kontingentfrie.” i §2 ændres til: 
”Formand, kasserer og materialeforvaltere er kontingentfrie.” 
 

Begrundelse 

Organisatorisk arbejde i skakklubben Evans er generelt frivilligt og ulønnet og dette er absolut 

afgørende for klubben der har medlemskontigentet som sin primære indtægt.  

Enkelte poster honoreres dog med kontigentfrihed i kraft af det meget store ansvar der følger med 

disse poster. Klubbens reducerede medlemstal og deraf følgende lavere indtægter gør dog at det er 

nødvendigt at tilpasse udgifterne.  

I tidernes morgen var den tunge post som redaktør af klubbladet kontigentfri, og da klubben 

nedlagde klubbladet og skiftede til en hjemmeside, blev redaktøren skiftet ud med en webmaster. 

Gennem tiderne er denne opgave imidlertid blevet lettet i takt med at meget resultatregistrering 

foretages af turneringsledere og holdledere, og webmasteren laver ikke længere redaktørarbejde. 

På generalforsamlingen 2019 blev webredaktørdelen skilt ud af webmasterposten i erkendelse af, 

at det er vidt forskellige kompetencer der kræves for en webmaster og en webredaktør. Efter 

denne opdeling anses webmasterens rolle ikke længere som en væsentlig tungere post end øvrige 

ikke-kontigentfrie bestyrelsesposter.   

Forslagsstiller: Bestyrelsen 
Forslag til afstemning 
 
 



 

 

 

Forslag 3. Ændringsforslag til ”Love for Skakklubben Evans”: 

Sætningen: ”Formand, kasserer, materialeforvaltere og webmaster er kontingentfrie.” i §2 slettes. 
 
Forslagsstiller: Henrik Svane 
Forslag til afstemning 
 


