Tornved Skakklub
Egil udnævnt til æresmedlem af Tornved Skakklub
Nyhedsbrev til bestyrelsen: 23.august og 3.september 2006. Jens Lundberg

Hej alle (Erling, Svend, Emilie, Claus, Bent og Jens)
Jeg fik besked om at Egil er på sygehus og derfor ikke kan deltage i vor skak
klub foreløbig. Han havde fået en kraftig sukkersyge, med bl. a. sår på benet,
der ikke lige kan læges. Ingrid (Egil kone) fortalte at han havde været på 5
sygehuse (også Rigshospitalet), så det er en meget alvorlig omgang.
Ingrid udtrykte i dag, at Egil ønskede at blive meldt ud af klubben og ville senere
tage stilling til om han igen ville meldes ind igen, hvilket jeg selvfølgelig godt
kunne forstå, men beklagede at modtage sådan et ønske.
Egil fylder sikkert som bekendt 75 år den 8.september 2006, hvor klubben
selvfølgelig giver en lille gave. Jeg havde forestillet mig en buket blomster med
en hilsen og med udnævnelse til æresmedlem! Egil har været medlem af klubben
i godt 44 år (1962) har været formand i en lang periode og altid været en god
repræsentant for vor klub.
Omkostningerne for klubben er pt. årligt 328 kr. (til DSU og 2.hovedkreds). Det
kunne altså blive en økonomisk udgift, der i så fald skal deles af medlemmerne
fremover. Med 20 medlemmer bliver det således en evt. kontingentstigning på
15-20 kr. årligt.
For at kunne træffe beslutning vil jeg gerne have en melding fra jer, om vi kan
udnævne Egil som æresmedlem. Gerne indenfor 14 dage. På forhånd tak!
Hvis beslutningen skal gøres, mener jeg den bør være enstemmig
Hilsen Jens Lundberg
Formand for Tornved Skakklub
---Søndag 3.september 2006
Kære bestyrelsesmedlemmer i Tornved Skakklub
Nu er der kommet svar fra samtlige af vor bestyrelse. Forslaget om æresmedlem
er enstemmig godkendt af alle. Vi klarer udgifterne i dette års regnskab uden at
skulle ændre kontingentet eller lignende. Til næste bestyrelsesmøde forud for
den ordinære generalforsamling i april 2007, må det drøftes i budgetforslaget for
klubben, om der er behov for justering af kontingent mv.
På fredag 8.september vil jeg foranledige, at der sendes en buket blomster til
Egil og et diplom med udnævnelsen til æresmedlem af Tornved Skakklub.
Ps! Erling, du må godt føre ovenstående bemærkninger ind i vor protokol.
Hilsen Jens Lundberg
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