
Referat fra generalforsamling i Schakklubben av 1911 

Den 1. mars 2010 ble den årlige generalforsamlingen i Schakklubben av 1911 avholdt.

Første punkt var godkjenning av innkalling og dagsorden. Deretter ble formann Johs R. 

Kjeken valgt til dirigent, mens undertegnede (Henrik E. Gaudernack) fikk oppgaven med å 

skrive referat.

Punkt tre på dagsorden var gjennomgang av årsberetningen for fjoråret. Det er blant annet 

verdt å merke seg at vi fremdeles er Norges største sjakklubb, at vi har lyktes med å 

opprettholde et hyggelig miljø under klubbkveldene, og at mange av våre medlemmer kan 

vise til svært gode prestasjoner i turneringer utenfor klubben. Spesielt er det på sin plass å 

gratulere Frode O.O. Urkedal med delt 3. plass i VM for ungdom i Antalya, Tyrkia. Dette er 

det nest beste norske resultatet i et ungdoms – VM noensinne, bare Magnus Carlsen har gjort 

det bedre med en 2.plass. Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

Neste punkt var regnskap med revisorberetning, samt budsjett for 2010, og 

medlemskontingent for 2011.

Regnskapet for fjoråret viser et overskudd på kr 18 619. Revisorberetningen påpekte kun 

enkelte små mangler, hvorav ingen hadde nevneverdig innvirkning på driftsresultatet, og 

regnskapet ble derfor godkjent. Største inntekter er medlemskontingent og arrangementer i 

regi av klubben, mens medlemskontingent til Nores Sjakkforbund er den største utgiften. 

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Klubben tar sikte på å drive slik den har gjort tidligere, hvilket innebærer å gå i balanse eller 

med overskudd, ved hjelp av beskjedne kostnader og inntekter fra arrangementer. 

Medlemskontingent for 2011 vil, med forbehold om endring i kostnader fra NSF, bli den 

samme som for 2010.   

Da ingen innkommende forslag var mottatt av styret (punkt 5), ble det gått videre til valg av 

nytt styre. 

Samtlige styremedlemmer ble gjenvalgt, og styret for 2010 blir dermed som følger:

Leder: Johs R. Kjeken



Nestleder: Harald Furnes

Kasserer: Magnar Nikolaisen

Materialforvalter: Finn Møller

Nettredaktør: Helge Fjellestad

Styremedlem: Torstein Bae

Styremedlem: Øyvind Asbjørnsen

Punkt 7 på dagsorden var valg av revisor og vararevisor. Også disse ble gjenvalgt:

Revisor: Anders Sørjordet

Vararevisor: Alf Vederhus

Da Torstein dessverre har sett seg nødt til å fratre som turneringsjef, vil dette ansvaret bli delt 

mellom Johs og Helge.

Siste punkt var eventuelt, hvor de tilstedeværende stod fritt til å ta opp det de måtte ha på 

hjertet.

Som kjent markerer klubben sitt hundreårsjublieum neste år ved å arrangere Landsturneringen 

2011. Dermed var det dette som, naturlig nok, stjal mesteparten av oppmerksomheten under 

dette punktet. 

Selv om planleggingen av dette arrangementet ikke er kommet like langt som man skulle ha 

ønsket, er det mye som har begynt å falle på plass. Det er avgjort at turneringen skal finne 

sted i Njårdhallen, og man har lyktes med å få satt sammen en gruppe som skal planlegge det 

økonomiske rundt arrangementet. I tillegg er det kommet inn flere forslag til logo, gjennom 

styremedlem Øyvind Asbjørnsen. Webside og forslag til sjakkleir bør være klart om ikke alt 

for lenge, helst i løpet av mai. 

Det ble også tatt i mot en oppfordring til alle klubbens medlemmer om å undersøke 

muligheten til å skaffe sponsorer til arrangementet. Både små og store bidrag, enten det er 

snakk om 5000 fra matbutikken på hjørnet eller 50 000 fra Aftenposten, vil bli tatt i mot med 

stor takk fra klubben. Spesielt oppfordres medlemmer som kjenner sjakkspillere med 

innflytelse over økonomien i store selskaper til å undersøke om disse kunne tenke seg å bidra.



Å arrangere Landsturneringen er selvsagt en enorm oppgave, som krever stor entusiasme fra 

1911s medlemmer. Klubben oppfordrer derfor alle til å snarest mulig, gjerne allerede nå, 

begynne å planlegge neste års sommerferie, for å finne ut om de har mulighet til å bidra. Ditt 

bidrag er selvsagt hjertelig velkomment, enten du ønsker å hjelpe til en ettermiddag eller to, 

en helg, eller under hele turneringen. 

Det ble også mottatt et forslag om hvorvidt man skal innføre symbolske økonomiske 

godtgjørelser til styret, da spesielt tiltenkt formann og turneringsleder. Dette kan for eksempel 

være i form av fri medlemskontingent eller reisegodtgjørelse. Forslaget vil bli behandlet under 

neste styremøte.

På vegne av klubben ønskes alle våre medlemmer et fortsatt riktig godt sjakkår! 

Oslo den 9. mars 2010

Henrik Gaudernack /s

referent


