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INVITATION 

DANSK SKOLESKAKS ÅRSMØDE 2022  
Fredag den 6. maj kl. 15:30-17:30 
 
Mødet afvikles i Kolding og via zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/86785036753?pwd=OURPMEswcnFpUk95Mjh6VmhaWjYwdz09. 

 
 

ÅRSMØDE MATERIALE 
 
Vejledning til zoommøde 
Årsregnskab 2021 
Deltagerliste med stemmetal 

 

DAGSORDEN 
 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Forslag til budget og kontingentsatser 

6. Valg af formand, næstformand og yderligere 3-5 bestyrelsesmedlemmer  

7. Valg af stævneudvalg på 3-7 personer for 2 år ad gangen 

8. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant. Alle vælges for 1 år ad gangen 

9. Nedsættelse af evt. øvrige udvalg 

10. Fastsættelse af dato for næste Årsmøde 

11. Eventuelt 
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DAGSORDEN 
Dagsordenen følger Dansk Skoleskaks vedtægter §6, stk. 4.:  

 

1. Valg af dirigent 

Morten Sørensen foreslås. 
 

2. Bestyrelsens beretning 
 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 

Regnskabet ses af årsrapporten. 
 

4. Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke indkommet nogle forslag. 
 

5. Forslag til budget og kontingentsatser 

Budgettet ses af årsrapporten.  

 

Forslag 1 – kontingentstigning v. bestyrelsen:  

Kontingentet hæves fra 100 kr. til 200 kr. pr. måned for kollektive medlemmer.  

Der er fortsat 300 kr. i årlig rabat til ”små skoler” (skoler med max 150 elever). 

Individuelle medlemmer betaler fortsat 150 kr. pr. år. 

 

Vedtages forslaget er satserne fremover: 

 

175 kr. pr. mdr. for kollektive medlemmer op til 150 elever. 

200 kr. pr. mdr. for kollektive medlemmer over 150 elever. 

150 kr. pr. individuelt medlem pr. år. 

 

Motivation:  

Der er behov for, at vi justerer kontingentet, så medlemsskolerne i højere grad bidrager 

til skoleskakkens økonomi, så den ikke står og falder med politikernes lune eller salget i 

Skakshoppen. På møder med politikere spørges ofte ind til skolernes betaling og 100 kr. 

pr. mdr. pr. kollektivt medlem opfattes som meget begrænset. Der er behov for at 

hæve kontingentet, også for at styrke arbejdet med et øget nationalt tilskud. 

 

Forslag 2 - moms på kontingent v. bestyrelsen: 

Vi ændrer praksis, så kontingentet fremover opkræves med moms, hvorved vi får en 

momsrefusion tæt på 100%. Dermed sikres en nettoindtægt på 100-200.000 kr. årligt 

og endnu mere, når Skakkens Hus – hjernens motionscenter realiseres. 

 

Motivation: 

Dansk Skoleskaks salg til skoler og kommuner er pålagt moms, mens kontingent og 

læringsprogrammer er i en gråzone og hidtil ikke er opkrævet med moms. Der er behov 

for at ændre praksis, så alle salg til medlemsskoler og kommuner sker med moms, 
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hvilket vil sikre en høj momsrefusionsprocent. 

 

De 540 Folkeskoler og institutioner som er medlem af Dansk Skoleskak kan trække 

momsen 100% fra, så i praksis betyder det intet for dem. Ca. 90 friskoler og skakskoler 

vil skulle betale moms, som det sker i dag ved køb af pokaler, skakspil, bøger mv. 
  
6. Valg af formand, næstformand og yderligere 3-5 bestyrelsesmedlemmer  

(I lige år er op til 4 bestyrelsesmedlemmer på valg) 

 

Som næstformand foreslås Jakob Rathlev valgt for 2 år. 

 

Som bestyrelsesmedlem foreslås Helle Sjelle valgt for 2 år (se præsentation). 

 

Bestyrelsen udgøres desuden af følgende valgt i 2021 for 2 år: 

Formand, Morten Rud Pedersen, Anders Jensen og Steen M. Andersen. 

 

Næstformand Jesper Zwisler og Mette Touborg modtager ikke genvalg. 

 
 

7. Valg af stævneudvalg på 3-7 personer for 2 år ad gangen 

 

Ahmad El-Achi modtager genvalg (2 år). 

 

Stævneudvalget udgøres desuden valgt i 2021 for 2 år:  

Viktor Haarmark Nielsen og Michael Leon Christensen. 

 

Morten Sørensen og Oliver Gabrielsen modtager ikke genvalg. 
 

Med 3 medlemmer i stævneudvalget, håber vi, at flere kandidater vil melde sig. 

Alternativt foreslås, at stævneudvalget kan supplere sig selv. 
 

 

8. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant. Alle vælges for 1 år ad gangen. 

 

Sven Løntoft og Ole Holm modtager genvalg. 

Per Stentebjerg modtager genvalg som revisorsuppleant. 
 

9. Nedsættelse af evt. øvrige udvalg 
 

10. Fastsættelse af dato for næste Årsmøde 

Fredag den 12. maj 2023 - fysisk eller online. 
 

11. Eventuelt 
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VALG TIL BESTYRELSEN 

 

Bestyrelsen foreslår: Helle Sjelle 

 

Helle er medlem af Frederiksberg 

Kommunalbestyrelse, arbejder med politisk 

interessevaretagelse i Hjerteforeningen, er 

bestyrelsesmedlem i Københavns Boldklub (KB) 

og uddannet cand.scient.pol.  

 

Helle er tidligere medlem af Folketinget i 10 år. 

 

Områder som uddannelse, sundhed og 

kultur/fritidspolitik er centrale områder, som hun 

har beskæftiget sig med både på nationalt og 

kommunalt plan. I den forbindelse er Helle meget 

optaget af at få skabt en sammenhæng mellem 

det lokale idræts- og fritidsliv og folkeskolen. 

 

Se også da.wikipedia.org/wiki/Helle_Sjelle.  
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