
Generalforsamling lørdag den 29. februar 2020
I Ringsted Go klub
Deltagere: Kim Johansen, Peter Michaelsen, Nicolai Ryge, Berit Paludan, Christina Lucas
Referant: Christina Lucas

1. Stemmetællere. Alle godkender resultat
2. Dirigent Berit Paludan
3. Beretning: Godkendt med tilføjelsen: ”Nu har hjemmesiden nærmere karakter af et 

klubblad, så den er meget informativ og opdateres løbende med information for både 
Danmark og udland.” Beretningen lægges op på hjemmesiden.

4. Regnskab: 250 kr. for meget indbetalt kontingent, som afregnes 2021. Det betyder der er 
overskud på 16 kr. i 2019. Godkendt.

5. Forslag: 
1. At flytte klubdag til Dagmarskolen, således det er nemmere at få børn med. Der er et 

godt forhold til Vivaldi, som gerne skal bevares, så klubdag på Vivaldi bevares. En 
klubdag en anden dag i ugen overvejes, først skal børnene findes. Christina kontakter 
karateklub om de er interesseret i introduktion til GO på deres weekend camp. Christina 
kontakter Dagmarsskolens SFO.

6. Fastsættelse af kontingent:
Der er ønske om udvigelse af aktiviteter og krav om forbedring af hjemmeside. Det besluttes
at bevare kontingentet. For at undgå at kontingentet øges foreslås aktiviteter for at øge 
medlemstal, øget reklameindtægt, ekstra turnering, ansøgning til ringsted kommunes 
tilskudspuljer til brædder og sten.
1. Det besluttes, at det er okay at lægge reklamer op på hjemmesiden. Kontakter 

virksomheder, for at få lidt penge for links (Peter kontakter Hyggeonkel, Kim kontakter 
Hollandsk virksomhed).

2. Ny turnering i efteråret. En 9*9 turnering med fart, som er børnevenlig også. 
Spilleplader til dette kan eventuelt købes i Odense Go klub, som har et ekstra lager. Det 
undersøges i GO miljøet, om der er interesse for sådan en turnering.

3. Have et lager af spilleplader, som kan sælges til nye medlemmer.
4. Søge puljer. Ansøger først ringsted kommune for udstyr og til børneaktiviteter. Hvis det 

ikke lykkedes, ansøges dansk GO forening, som har en lille pulje til børneaktiviteter.
7. Budget. Godkendes. Men med et ønske om, at øge udgifter til materiel og hjemmeside. Det 

ønskes, at der aldrig opstår minus, men at nye indtægtsgivende aktiviteter giver mulighed 
for at øge udgifter til materiel og hjemmeside.

8. Formand Peter Michaelsen forsætter som formand.
9. Næstformand Kim Johansen er først på valg 2021
10. Kasserer Nicolai Ryge først på valg 2021
11. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Ingen vælges, således er der ikke nogen.
12. Revisor: Berit Paludan og Finn Nørgaard (Odense Go klub)
13. Eventuelt

1. Vi deltager i Ringsted Kommunes Gallaaften med to medlemmer.
2. Arrangering af DM

1. skærm (Christina spørger Dagmarskolen pr. mail)
2. PR. Nicolai ringer til Kasper Søgaard for at lave pressemeddelse
3. Køb af sodavand til salg. Christina kontakter Max superbrugsen, for at købe og 

kunne levere overskud retur. Overskud til Ringsted GO klub.
4. Christina bager kage til salg. Overskud til Ringsted GO klub.
5. Budget:

- 6* topspillere (1200 kr), 10* alm. spillere (1000) i alt 2200 kr. Disse penge går til 
DGO
- husleje 0 kr
- Præmieudgifter til alm. spillere: Halvdelen af indtægten fra de almindelige spillere



- Præmieudgifter til topspillere: DGF sørger for dette
- Materialer: Nicolai kontakter Ringsted skakklub for skakure, det er aftalt at andre 
foreninger medbringer spilleplader og sten
- Gratis kaffe og te 100 kr.
- Dags dato blok indkøbes
- Morgenmad: sørger folk selv for
-Frokost og aftensmad: Forsøge at spise japansk. Nicolai spørger Jin, om hun vil stå 
for det. Alternativt bookes bord i byen, så det er muligt at spise sammen.


