
Referat af ordinær generalforsamling i Skakklubben Evans  

torsdag den 13. august 2020 kl. 18:30 i klubbens lokaler på 
Hældagerskolen. 

Til stede:  

Der deltog ca. 13 medlemmer fra klubben ud over bestyrelsen. 

Fra bestyrelsen Thomine Stolberg-Rohr (formand), Torben Simonsen (kasserer),  
John Jessen (sekretær),  Peter Bøgh Larsen (konstitueret webmaster), Jesper 
Medhus (juniorleder). 

 Dagsorden:  

1 Valg af dirigent og stemmetællere.  
Henrik Sørensen blev foreslået som dirigent og valgt med bifald. Henrik  
takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet. Henrik Sørensen og Jørgen Aaskov blev valgt som stemmetællere. 
Generalforsamlingen blev erkendt gyldig. 

2 Formandens beretning, herunder præmieuddeling.  
Helge Nielsen blev mindet af Thomine, og der blev holdt ét minuts sKlhed. 

Bortgang 

Vi mistede i foråret 2020 en Kdligere formand og medlem gennem et halvt århundrede,  Helge Nielsen, 
knap 84 år gammel.  

Preben har skrevet en meget flot nekrolog som jeg vil anbefale alle at læse hvis man ikke har gjort det, da 
den giver et lille glimt ind i klubbens lange historie. Interessant i forhold Kl et tema her i aRen indledes 
fortællingen med Helges arbejde for at sikre klubben lokaler i starten af 80'erne med 4 forskellige 
spillesteder i hans første to formandsår!  

Lad os holde et minuts sKlhed Kl ære for Helge. 

Året der gik i præsta>oner 



• Vejleturneringen 2019 

Henrik Svane gik som oRe set før, ubesejret igennem turneringen, men tog også Klstrækkeligt med hele 
point undervejs, Kl at det var ham der kunne lade sig kåre Kl Vejlemester med 5/7 point foran Lars 
Pedersen med samme score men som måZe se sig slået på korrekKon. Per Skjoldager kom ind på en 
tredjeplads med 4,5/7. Der var 40 deltagere, 8 færre end i 2018. 

• Henrik Svane 5/7 
• Lars Pedersen 5/7 
• Per Skjoldager 4,5/7 

Turneringsledelse: Jørgen Aaskov og Henrik Svane 

• Vejlemesterskabet i lynskak 2019 

Vi valgte at slå Vejlemesterskabet op på DSU i år og kørte en stor Schweizer med rundelægning på 
computer. I alt kom 50 deltagere forbi Kl en omgang lynskak denne torsdag aRen, en tredobling i 
forhold Kl året fra, og det blev en rigKg hyggelig skakaRen.  

Vejlemester i Lynskak blev Filip Boe foran sin far Mads Boe, mens Tihomir tog tredjepladsen.  

• Filip Boe Olsen 10/11 

• Mads Boe 9/11 

• Tihomir 8/11 

Turneringsledelse: Jesper og Anna Bondo Medhus 

Dommer: Søren Grymer 

• Sommerturnering 2019 

GrandPrix-turneringskonceptet rundede sin skakaRen nummer 500 i sommeren 2019! Et 
imponerende jubilæum for et langKdsholdbart koncept.  

• Kim Skaanning:       1-1-1-2 

• Preben Sørensen:   1-1-2-2 

• Ernst Bindzus:         1-2-3-4 

Preben Sørensen og Jørgen Aaskov har stået for GrandPrix systemet i alle 24 år, og det var også de to 
der sørgede for at jubilæumsaRenen blev fejret. 

Sommerturneringen 2019 nåede op på 41 individuelle deltagere gennem sæsonen, en sKgning på 9 i 
forhold Kl året før. 

Turneringsledelse: Henrik Sørensen og Jørgen Aaskov  

• Trænningskampe for U10/U12 landsholdspillere 

 I sommeren 2019 spillede ungdomslandsholdspillerne Vitus Bondo Medhus og  
Jeppe Hald Falkesgaard træningskampe mod hver fire modstanderne hen over en  weekend.  

Turneringsledelse: Jesper Bondo Medhus. Dommer: Søren Grymer-Hansen 

• Gågadeskak 2019 



Der var skiRet lås Kl kælderrummet med de store brikker og det var regnvejr, så det blev ikke den helt 
store promoveringssucces. Vi træk ind på Lido cafeens udendørsområde og lod Vitus spille simultan 
hvilket trods alt Kltrak en del opmærksomhed fra de få forbipasserende.  

• EKerårsturnering 2019  

• Kim Skaanning 6,5/9 

• Per Skjoldager 6/9 

• Bjarke Hautop Kristensen 

40 deltagere mod 42 året før 

Turneringsledelse: Jørgen Aaskov, Henrik Svane, Kim Skaanning 

• Julelyn 2019 

Der var en ekstra skaktorsdag i kalenderen og den blev udfyldt med en julelynturnering med samme 
koncept som lynmesterskabet i Vejle. Der var en del andre lynturneringer i nabobyer inden for uge, men 
det lykkedes alligevel at komme op på 35 Klmeldte.  

Julynmester blev Filip Boe Olsen med 11/11! foran Mads Boe med 8,5/11 

• Juleafslutning 2019 

En blanding af nyt og gammel. Juleforkosten var erstaZet af en omgang æbleskiver og holdlynskak mens 
Prebens tradiKonsrige skakopgaver samt Jørgen Aaskovs Kp-en-13’er julequiz stadig var en del af 
juleafslutningen.   

• SydGrandPrix (6. afd) 

Hele 64 deltagere, heraf 18 skoleskakspillere. En sKgning på 14 (heraf flertallet skoleskakspillere) 

En udfordret start på turneringen hvor vi arrangørmæssigt var i undertal og teknikken drillede. DeZe 
blev heldigvis løst da Kim kom med en kode Kl skolens computere og derfra gik forrygende godt.  

LekKonen Kl arrangørerne Kl næste gang er at vi skal være flere Kl opstarten og at adgang Kl skolens 
computere er en rigKg god Kng. 

Øverste gruppe blev vundet af Tihomir, mens Maxim snuppede en flot 2. plads foran Mads Boe  

• Tihomir Borovnica 6,5/7 

• Maxim KonstanKnov 4,5/7 

• Mads Bo 4,5/7 

Turneringsledelse: Søren Grymer-Hansen 

• Klubmesterskabet 2020 

Klubturneringen 2020 måZe desværre afsluZes eRer bare 5 runder. En ærgerlig afslutning på 
klubturneringen, men det skal ikke forhindre os i at hylde en klubmester for 2020.  



Lars Pedersen er således klubmester i Skakklubben Evans 2020 

• Lars Pedersen 3,5/5 

• Per Skjoldager 3/5 

• Henrik Svane 3/5 

Der var 40 deltagere med i klubmesterskabet, en sKgning på 6 fra året for. 

Turneringsledelse: Henrik Svane, Jørgen Aaskov 

• Klubmesterskab i lynskak 2020 

Klubmesterskabet i lynskak 2020 faldt så Kdligt som den 2. januar. 17 deltagere mødte frem og spillede 
alle-mod-alle. Kim Skaanning kunne med imponerende 15 point af 17 mulige lade sig kåre Kl klubmester 
i lynskak 2020! 

• Kim Skaanning 15/17 

• Henrik Svane (ubesejret) løb af sted med en flot 2. plads blot et enkelt point eRer og forviste Ivan 
Sørensen Kl 3. pladsen. 

• GrandPrix-turneringen 

GrandPrix-turneringen 2019 måZe afsluZes eRer 11 runder, da den blev ramt af forsamlingsforbudet 
pga Corona pandamien. 12 runde havde dog ikke gjort nogen forskal i forhold Kl den samlede vinder 
idet, Kim Skaanning overbevisende saZe sig på førstepladsen 6 ud af de 7 gange han deltog. Den 
syvende gang lykkedes det Preben Sørensen at snuppe en førsteplads. Preben blev nærmeste forfølger 
og med to førstepladser en andenplads og en tredjeplads blev han nummer to i det samlede system. 
Han kunne dog teoreKsk set i 12. runde være blevet væltet af pinden af Jørgen Aaskov der tog 
tredjepladsen med en førsteplads, to anden pladser og en tredjeplads. 

Turneringsledelse: Preben Sørensen 

• Holdturneringen 2019/2020  

Førsteholdet i 1. division lå nogenlunde midt i feltet, men rodede alligevel rundt i bunden det meste af 
sæsonen og i sidste runde var nedrykning faretruende tæt på. Det lykkedes dog at lave et godt resultat 
hvilket bragte Evans 1. helt op på en 3. plads. 

Andetholdet var lavest seedet i sin gruppe og fik som ventet en hård sæson, trods gennemgående 
præstaKoner over forventet, men med kriKske aoud var det meget svært at holde sig oppe i 2. division. 
Evans 2 må en tur ned i Mesterrække 1 i sæsonen 2020/2021 

Tredjeholdet i Mesterrække 1 var ligeledes helt i bunden af deres gruppe raKngsgennemsnitsmæssigt. Der 
skulle et mirakel Kl at holde tredjeholdet oppe i Mesterrække 1. Ikke desto mindre lykkedes det holdet at 
holde liv i håbet nærmest Kl det sidste. Trods bundplacering og nedrykning, så kan tredjeholdet være meget 
stolt af den leverede indsats! 

Vandretårnet! 



1. Leif S. Kristensen    5/7 (2 fl. vin) 

2. Lars Pedersen    4½/7 (2 fl. vin) 

3. Peter Bøgh Larsen    4/6 (2 fl. vin) 

4. Max Erik Hansen    4/7 (u/præmie) 

Skakdommere: Søren Grymer, John Jessen, Michael Leon.  

Holdledere: 

1. division: Frank Bitsch (rykkede op på førsteholdet, og fortsaZe som holdleder!) 

2. division: Jesper Bondo Medhus  

Mesterrække 1: Karsten Kirkegaard og Max E. Hansen 

En hård sæson for holdlederne med tre søndagshold og mange aoud. Tak Kl jer alle sammen for 
den store indsats! 

Holdskakretningslinjer for kommende sæson 

Vi har i bestyrelsen besluZet at bede spilleudvalget som vælges om lidt om at formulerede retningslinjer for 
holdsætning på de forskellige hold. De skal fx tage sKlling Kl om førsteholdet skal sKlle i stærkeste mulige 
opsKlling eller om faste holdspillere skal Klgodeses.  

Tilsvarende skal der tages sKlling Kl de øvrige hold, som ikke nødvendigvis skal sKlle hold på samme 
beKngelser.  

• Sommer EMT 2020 

Et helt nyt koncept blev sammensat Kl at udfylde sommerens skakaRener under hensyntagen Kl Corona-
retningslinjerne. Vi besluZede at helaRensparKer var den turneringsform der begrænsede kontakten 
mellem spillere mest muligt. SamKdig havde vi en forventning om at mange var sultne på koordinerede 
parKer eRer tre måneders pause. 

Turneringen blev taget rigKg godt i mod. I alt 41 skakspillere deltog, præcis samme antal som sidste år, 
mens antallet per aRen blev tæt ved fordoblet i forhold Kl sidste år.  

Turneringsledelse: Henrik Svane 

• Juniorresultater  

Bjarke Hautop Kristensen u19 danmarksmester 2019 samt blev kåret Kl juniordanmarksmester som bedste 
junior i kandidatklassen Kl DM 2019. 

Vitus kom på en delt 1. plads i u10 dm 2019, men tabte biZert mesterskabet på korrekKon. Vitus vandt Kl 
gengæld DM i skoleskak i E-gruppen samt DM i lynskak.  

I februar 2020 blev Vitus Bondo Medhus nordisk mester ved at vinde NM på hjemmebane (Fredericia) med 
4,5 / 6 på. 

Vitus spillede med ved U10 EM i BraKslava og fik 5/9. Blev 50 ud af 149. 



Vitus er netop blevet udtaget Kl online EM u12 der spilles Kl september. 

• Evans Skakskole 

I februar 2019 startede vi Evans skakskole op. Der har været en 6-8 deltagere hver gang.  

Evans skakskole har haR Kim Skaanning som fast træner, mens Peter, Jesper og Thomine ligeledes har været 
med Kl at køre skakskolen. 

Skakskolen har givet to A-medlemmer af sig, som begge havde debut på 3. holdet sidste sæson.  

Victor og Maja spillede begge deres første skoleskak DM. 

• Hjemmeside: 

Vi fik omsider en ny hjemmeside i 2019. Det var Kltrængt, da den gamle hjemmeside var forældet. Det var 
ikke nemt at overtale nogen Kl at stå for det og fakKsk endte vi en del af 2019 helt uden webmaster. I 
perioden uden webmaster, lykkedes det dog at lokke Juniorleder Jesper bondo Medhus Kl at stå for at 
opreZe den nye hjemmeside, og nu har vi så fakKsk en hjemmeside i et moderne sprog (wordpress). Det er 
jeg personlig rigKg godt Klfreds med. En stor tak Kl Jesper for den indsat. Der er stadig et 
udviklingspotenKale på hjemmesiden, men jeg er sikker på at der nok skal komme løbende forbedringer i 
den kommende periode.  

• Medlemsudvikling.  

Vi kan glæde os over en lille medlemsfremgang fra 2019 Kl 2020. Lad os håbe at det er et tegn på at den 
kedelige udvikling er ved at vende.  I bestyrelsen tror vi på at udviklingen skal vendes via skakskolen, via et 
fortsat stort turneringsKlbud i klubben, afprøvelse af nye koncepter samt reklame via sociale medier.Det er 
altsammen noget bestyrelsen ønsker at arbejde videre på i den kommende sæson.  

• Æresmedlemskaber! 

Carl Mortensen 

Det er ikke hver dag eller hvert år at vi uddeler æresmedlemsskaber, men det er bestemt heller ikke 
hverdagskost at en materialeforvalter gennem et sted mellem 36 og 38 år takker af på posten! 

Carl Mortensen, gennem mine første 8-10 år som medlem i denne klub, skænkede jeg ikke særligt mange 
tanker Kl den funkKon du har udfyldt gennem alle årene. Som den ene af to materialeforvaltere har du haR 
haR ansvar for at lukke klubben op og ned hver klubaRen, sKlle materialer op og pakke sammen, sæZe 
borde frem og på på plads - lige så længe som jeg har levet! Lagde jeg ikke mærke Kl det dengang, så har 
siden opdaget hvilken forskel du har gjort i al ubemærkethed for denne klub. Du har sKllet op Kl tjenneste 
ikke blot på klubaRener, men Kl weekendturneringer, Kl Horsens lang weekend, Kl gågadeskak og formentlig 
meget meget mere. Og selvom du har været forhindret i at udføre tjansen meget af min formandsperiode, 
så har også jeg nået at opdage din arbejdsvillighed, selv i en periode hvor du kun kunne forlade hjemmet i 
kort Kd ad gangen, kom du for at lukke klubben op.   

Og så har du i øvrigt også været meget akKv som turneringsleder og som holdleder og har undervist i 
skoleskak. Alt sammen før min Kd, men der er andre her i klubben der kan huske det.  

Kære Carl, du Kldeles hermed æresmedlemsskab for din kæmpe store og mangeårige indsats for denne 
Skakklubben Evans. 



Jørgen Aaskov 

Og så er der en person som det er meget svært at komme uden om når det handler om den indsats der er 
lagt for denne klub gennem mange mange år.  

Jørgen Aaskov, du er ikke ved at træde Klbage fra nogen post. Tvært i mod har du i min formandsperiode 
påtaget dig ekstremt mange opgaver for denne klub. Du har været turneringsleder nærmest non-stop, året 
rundt og på det seneste har du fakKsk også varetaget materialeforvalterjobbet. Du er i en alder af 81 år og 
eRer at have forsikret alt  og alle om din tekniske inkompetence, så er du gået hen og er blevet fortrolig 
med skolens alarmsystem! Det viser blot den offervillighed du udviser for denne klub. 

Jørgen, din indsats er værdsat og bemærket af den nuværende for Evans unge bestyrelse, men der er 
bestemt ikke noget nyt i at du har lagt en kæmpemæssig indsat for klubben. Du har været holdleder i mere 
end 30 år (du kender helt sikkert selv det præcise tal). Du har været turneringsleder for utallige turneringer.  
Du har stået i spidsen for sommerturneringen siden år 2000 og længere Klbage har du blandt andet været 
med Kl at arrangere  DM i Vejle i 1982.  

Jørgen, din offervillighed for klubben er bemærkelsesværdig. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med 
dig. Du siger simpelthen aldrig nej.  

Du Kldeles hermed æresmedlemsskab af Skakklubben Evans for årKers ekstraordinær indsats for klubben.  

3 Regnskab og budget.  
Kassereren gennemgik regnskabet. Især to forhold har påvirket regnskabet. De 
ekstraordinært høje udgiRer i forbindelse med holdkampe på Sjælland (Skakligaen) 
samt faldende medlemstal, så det samlede resultat blev et minus på ca. 3000 kr. 
Klubbens egenkapital på ca. 56.000 kr. er et fornuRigt beløb, der sikrer klubben mod 
uforudsete udgiRer i en rum Kd fremover. 
Preben kommentar Kl støZe fra Skakkens Venner (se regnskab) : Skakkens venner og 
Evans er to helt adskilte foreninger. Preben foreslog, at at der vises respekt for 
Skakkens Venners oprindelige formål (støZe unge spillere). 
Michael Leon kommentar : B-medlemskab i Evans alt for dyrt sammenlignet med fx 
Fredericia Skakforening.  

4 Indkomne forslag.  
Forslag 1. Max’ forslag om at flyZe spillestedet (se bilag).  
Rømhild : Svært ved at komme ind Kl byen fra fx Bredballe plus føler sig mere tryg i 
området omkring de nuværende lokaler. 
Preben : Været her i 32 år og kæmpet for at blive. Meget fint samarbejde med den 
nuværende pedel, og vi  har graKs lokaler. 
Max : Problemet med transporten (kan fx ikke alKd nå den sidste bus). 



Michael Leon : Enig med Max. Kan ikke lide at spille på skoler, da møblementet Kt er 
dårligt. Til turneringer foretrækker mange en klub, der ligge i et bycentrum. 
Aaskov : Det vil alKd komme Kl at koste penge, hvis vi skal finde andre lokaler end fx 
på skoler. Og klubben har ikke brug for at få flere udgiRer. 
Thomine : Kan godt forstå et ønske om at komme ind i byen, men gav Preben ret i, at 
vi spiller graKs her, hvilket skal vægtes højt. 
Max : Vil kun spille i den næste turnering, hvis vi spiller i samlingslokalet (bedre 
borde og stole). 
Preben : VigKgt at lægger tæt på motorvejen for udefra kommende.  
Kim : Der er mange følelser og historik i foreningslokaler. Måske Vestbyskolen kunne 
undersøges. 
Preben pointerede : Det nuværende spillested har næsten ubegrænset plads og er 
graKs. 
Leif Kristensen : Rosborg kunne være en mulighed. Men Leif mente ikke, at det var 
meget mere centralt end Hældagerskolen. 
Pontoppidan : Vi bør blive her, bl.a. på grund af beliggenhed tæt på 
Kirkebakkeskolen. 
Jesper Medhus : Spillestedet smart for dem, der bor i Bredballe. Men for andre fra fx 
midtbyen bør klubmedlemmer tænke på at hjælpe og støZe med kørsel. 
Kim : Dumt at finde et sted, hvor det koster penge. 

Afstemning : Forslag 1 fra Max Erik Hansen Kl afstemning.  5 stemte for forslaget / 
11 imod. 
Forslaget forkastet. 

Forslag 2. Bestyrelsens forslag om, at webmaster ikke længere skal være  
konKngensri (se bilag). 
Peter Bøgh : Det bliver svært at finde materialeforvaltere, hvis de ikke får et gode 
som fx konKngensrihed. 
Preben : Med det faldende medlemstal er én materialeforvalter måske nok. 
Formand og kasserer bør i hvert fald have konKngensrihed. 
Frank Kristensen : Også webmaster bør være konKngensri, da der er et stort arbejde 
i alle bestyrelsesposter. 
Skaaning : Skal (én) materialeforvalter stå for både opstart og nedlukning? 
Thomine : Ideelt set burde der være to materialeforvaltere, men det bliver meget 
svært at finde to.  Det er en økonomisk betragtning, at webmasteren ikke gøres 
konKngensri. Ideelt set burde alle posterne være konKngensri. 



Afstemning : Bestyrelsens forslag 2 Kl afstemning. 15 stemte for forslaget.  
Forslaget vedtaget. 

Forslag 3. Ændringsforslag >l ”Love for Skakklubben Evans” fra Henrik Svane 
(Sætningen: ”Formand, kasserer, materialeforvaltere og webmaster er 
konKngensrie.” i §2 sleZes). (Se bilag). 
Afstemning : Forslag 3 fra Henrik Svane Kl afstemning. Ingen stemte for forslaget. 
Forslaget forkastet. 

5 Fastsæbelse af kon>ngent 2020/2021. 
Bestyrelsens forslag om uændret konKngent : Ingen andre forslag.  
Forslaget vedtaget. 
  
6 Valg:  
Bestyrelsesposter – på valg:  

a Formand (Thomine Stolberg-Rohr – modtager ikke genvalg)  
Thomine : Bestyrelsen indsKller Peter Bøgh Larsen 
Preben : Vi har abejdet på at finde en kandidat. To er blevet spurgt, men begge har 
sagt nej. Preben foreslog, at Thomine fortsaZe et stykke Kd endnu, og at Jesper 
Bondo overtager bageRer.  
Thomine : Min graviditet gør det umuligt at fortsæZe længere end Kl jul. 
Jesper : Jeg støZer Peter Bøgh som formandskanditet. Jeg sKller ikke op Kl 
formandsposten. 
Aaskov : Oprindeligt var Peter Bøgh  indsKllet, hvoreRer Henrik Svane pludselig kom 
på banen. Svane har trukket sig og har ikke opbakning eRer udmeldelsen af klubben, 
og derfor er Peter Bøgh bestyrelsens kandidat. Alle bør bakke op og støZe Peter 
Bøgh i arbejdet. 
Peter Bøgh : Jeg vil gerne være formand for klubben. CoronasituaKonen kan give mig 
særlige udfordringer, men det må der kunne findes en løsning på. 
Preben : Det er ikke rexdig omhu at vælge Peter Bøgh. 
Thomine : Peter Bøgh er konsKtueret webmaster. Det har været rigKg godt at have 
Peter Klbage i bestyrelsen, og han vil kunne gøre det godt på formandposten. Han 
har også været akKv i fx juniorskak. 
Kim Skaaning : Har haR et fint samarbejde med Peter Bøgh i perioden. Vi har haR et 
rigKgt godt samarbejde. 



Aaskov : En direkte appel Kl Preben. Du bliver her i klubben, Preben. Klubben er dit 
og mit hjerteblod, derfor bør vi to bidrage Kl at få det bedst tænkelige ud af 
situaKonen. 

Peter Bøgh blev valgt som ny formand for Skakklubben Evans. 

b Sekretær (John Jessen – modtager ikke genvalg)  
Jesper foreslog på bestyrelsens vegne Thomine. 
Thomine valgt som ny sekretær. 

c bestyrelsesmedlem (Peter Bøgh Larsen - genopsKller Kl bestyrelsen på anden 
post)  
Thomine foreslog på bestyrelsens vegne Jesper Medhus. 
Jesper Medhus valgt. 

Ny juniorleder >l at erstabe Jesper Medhus 
Thomine foreslog på bestyrelsen foreslog Kim Skaanning, der har lavet et stort 
arbejde med Skakskolen. 
Aaskov kommentar : Kan et B-medlem sidde i bestyrelsen?  
Thomine : Det er intet i lovene, der forhindrer et B-medlem i at sidde i bestyrelsen 
Kim Skaanning valgt som ny juniorleder 

d Suppleant >l bestyrelsen (Per Skjoldager – modtager ikke genvalg)  
Bestyrelsen foreslog Frank Kristensen. 
Frank Kristensen valgt som suppelant >l bestyrelsen. 

Bestyrelsesposter ikke på valg:  
Kasserer Torben Simonsen og juniorleder Jesper Bondo Medhus (se dog ovenfor). 

Andre poster : 

e Webmaster (Peter Bøgh – modtager ikke genvalg)  
Bestyrelsen foreslog Jesper Medhus. 
Jesper Medhus valgt. 

f Webredaktør (Maxim – modtager ikke genvalg)  



Thomine : Har ikke noget forslag lige nu, men vil gerne fastholde posten (der skal 
sørge for, at der er akKvitet på hjemmesiden). Det er en vigKg post, fx appel Kl 
skoleskakspillere og signal om,  at der sker noget i klubben. 
Dirigenten foreslog, at bestyrelsen forsøger at finde en kandidat Kl posten. 

g Revisor på valg (Henrik Sørensen)  
Henrik Sørensen modtog genvalg.  
Henrik kommentar : Henrik foreslog, at man på sigt fandt en anden kandidat, der 
havde bedre økonomi- og regnskabsfaglige kompetencer. Henrik sørensen fik dog 
Aaskovs fulde opbakning, og der er således ikke behov for at lede eRer en anden 
revisorkandidat. 
Henrik Sørensen genvalgt. 

Revisor ikke på valg: Jørgen Aaskov  

h Revisorsuppleant (Max Erik Hansen på valg) 
Max Erik Hansen foreslået og valgt som revisorsuppleant. 

i 2 materialeforvaltere:  
(Carl H. Mortensen – modtager ikke genvalg)  
Thomine : Grymer-Hansen foreslås, ifølge den seneste SMS-kontakt har han sagt ja. 
Aaskov : De facto har jeg og Torben Phalaris været materialeforvaltere i den sidste 
periode. Det ville være en god løsning.  
Phalaris : Takkede nej (men vil meget gerne hjælpe uden at skulle bindes Kl en post). 
Peter Bøgh : Bestyrelsen har overvejet at lave en vagtplan for op- og nedlukning. 
Søren Grymer Hansen valgt som materialeforvalter 
Bestyrelsen pålægges at finde en ekstra materialeforvalter eller en anden 
supplerende løsning, der kan støZe materialeforvalteren. 

j 5 medlemmer >l spilleudvalget (preben og peter Bøgh udgår):  
(Preben Sørensen, Maxim KonstanKnov, Max Erik Hansen,  
Peter Bøgh Larsen, Henrik Sørensen)  
Forslag  Leif Kristensen, Max Erik Hansen, Henrik Sørensen, Frank Kristensen, Maxim 
KonstanKnov 
Det foreslåede spilleudvalg blev valgt. 



7 Eventuelt: 
Ingen punkter Kl diskussion. 

Vejle, 16. august 2020 
John Jessen  


