Referat fra Generalforsamling i Sjælsø Skakklub den 10. august 2020
Dagsordenen:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning (klubbens aktiviteter i perioden siden forrige ordinære
generalforsamling samt bestyrelsens planer for den kommende sæson).
3. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Målsætning for den kommende sæson.
(Oplæg fra bestyrelsen er basis for debatten)
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år, samt forelæggelse af budget
7. Valg af formand, kasserer og tre medlemmer til bestyrelsen, samt en eller flere
bestyrelsessuppleanter. Alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare. Formanden
og kassereren skal dog være myndige samt være medlemmer af Dansk Skak Union
gennem Sjælsø Skakklub.
8. Valg af revisor og en suppleant for denne
9. Samarbejdsaftale med andre klubber, såfremt en sådan foreligger
10. Eventuelt
Deltagere:
• Jesper Kristiansen
• Bent Guldborg
• Ole Bjerregaard
• Ove Rytter Jensen
• Peter Sonne
• Jan Thomsen
• Erik Sørensen
• Arne Bjørn Jørgensen
• Palle Henriksen
• Jesper Halberg (efter punkt 4)
1. Valg af dirigent
Jesper indleder mødet og foreslår Arne som dirigent. Arne valgt med applaus.
Frank vælges som referent.
Arne konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt men pga Corona-lukning så er
den udskudt og dermed indkaldt med 1 måneds varsel.
2. Formandens beretning (klubbens aktiviteter i perioden siden forrige ordinære
generalforsamling samt bestyrelsens planer for den kommende sæson).
Følgende er en kronologisk gennemgang af ”året der gik” siden sidste generalforsamling, som
blev afholdt 8. april 2019, og de væsentligste resultater. ’Corona-krisen’ satte sit præg på den
sidste del af sæsonen, som det fremgår herunder.
Sjælsø Forårsturnering blev afholdt 15. april-20.maj med 12 deltagere fra start. Bent Nielsen
og jeg vandt med 3½ af 5 mulige. Desværre var der en del afbud undervejs, og med så få
deltagere kan det ikke undgå at præge turneringen. Jeg fik således kun spilles 2 partier i de 5
runder. To vandt jeg på afbud fra modstanderen, og jeg måtte selv melde afbud til en runde.
Det var bedre for Bent, han vandt kun et enkelt på afbud.
Klubmesterskabet 2019-20 startede den 9. september og sidste runde blev spillet den 2.
marts, lige før ’corona-krisen’ satte ind. Turneringen blev spillet med 18 deltagere fordelt i to
gruppe. I gruppe 1 spillede 8 deltagere, og i gruppe 2 spillede de 10 deltagere. Begge grupper
blev afviklet som alle-mod-alle, dvs. 7 runder i gruppe 1 og 9 runder i gruppe 2. Desværre
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måtte Erik Sørensen tidligt træde ud af turneringen pga. pludseligt opståede ændringer af
arbejdsmæssig art. Vinder i gruppe 1, og dermed klubmester, blev Reto Utiger Sørensen. Han
vandt meget sikkert med 5 af 6 uden nederlag. I gruppe 2 opnåede Tobias Kjær Halldorsson og
Jesper Halberg begge 7 point af 9. De skal dermed afgøre oprykningen imellem dem i et parti.
Dette er ikke spillet endnu.
Turneringen kunne ikke være afviklet uden Oves indsats som TL. Ove har også bidraget med
opgaver til vores hjemmeside. Det er meget værdifuldt for vores klub at have personer som
Ove, der yder en ekstra indsats til glæde og gavn for alle. På skakklubbens vegne vil jeg derfor
give en flaske vin som erkendtlighed for indsatsen gennem sæsonen. [Forsamlingen gav
bifald.]
Lynmesterskabet skulle have været afholdt 16. marts 2020, men pga. nedlukningen pga.
corona-smittefaren, blev denne turnering ikke afholdt.
Der er ikke blevet afholdt klubmesterskabet i hurtigskak i denne sæson. Det er måske en
misser i sæsonplanlægningen, som bestyrelsen må tage på sig. Til gengæld åbnede sæsonen
efter sommerferien med 6 runder ”kom-hurtig-i form” hurtigskakturnering henover 3
mandage. Hele 19 spillere deltog, dog ikke i alle runder. Her blev Arne en sikker vinder med 7
af 9, mens Bent Guldborg og Jesper Halberg delte andenpladsen med 6 point. Bedst placerede
spiller med rating under 1500 blev Bent Caspersen med 2 point, og han fik dermed
ratingpræmien.
Holdturneringen 2018-2019
Sjælsø 1 blev nummer 3 i M-rækken med 30 point af 56 mulige. Helsingør 1 var suveræne og
vandt med 44 point. Vi tabte til dem, såvel som til Helsingør 2, og havde flere halvskuffende
resultater, så vi var dermed aldrig rigtigt i nærheden af at rykke op, men heller aldrig rigtig i
nedrykningsfare. Topscorere blev Palle Henriksen og undertegnede på hhv. bræt 3 og 6 med 5
point i 7 partier. [Topscorerpræmie uddelt og forsamlingen gav bifald.]
Sjælsø 2 spillede (og spiller stadig) i A-rækken. Rækken er ikke blevet færdigspillet, da sidste
runde blev udskudt pga. corona-nedlukningen. Pt. ligger vi næstsidst med 19 point efter 6
runder, og mangler Espergærde. Denne kamp er programsat til at blive afviklet mandag den
17. august. Nordsjællands Skakklub ligger nr. 1 med 44½ point og er sikker vinder før sidste
runde. Det skal siges, at vores dårlige placering skyldes, at i to kampe var det ikke muligt at
skaffe tilstrækkeligt med reserver, så vi kun kunne stille op med 5 mand. Det er klart, at disse
to kampe endte med store nederlag. Vi må i bestyrelsen overveje, om det er det rigtige at stille
op med hold i tre rækker, hvis det betyder, at vi får store problemer med at stille fuldt hold. Da
rækken ikke er færdigspillet, er det endnu ikke afgjort, hvem der er topscorer (Tobias Kjær
Halldorsson ligger til at blive topscorer, men Jan Thomsen kan opnå samme score).
Sjælsø 3 spillede i række D, hvor der blev spillet med 4 mands hold. Holdet opnåede 7½ point i
de 5 runder, hvilket gav en næstsidste plads (der er ingen nedrykkere fra denne gruppe). Nr. 1
blev Egedal-Jyllinge 1 med 15 points. Ligesom for Sjælsø 2 var der et par gange problemer med
at skaffe reserver, og det har naturligvis konsekvenser i forhold til scoren. Topscorer for vores
hold blev Bent Caspersen med 3 point i 5 partier. [Topscorerpræmie uddelt og forsamlingen
gav bifald.]
Grand Prix turneringen har kørt sideløbende med klubturneringen. Der var programsat 10
grandprix runder i efterårssæsonen, men det løb lidt ud i sandet, idet der så vidt jeg ved ikke
var ret mange der spillede med i turneringen, og ingen der registrerede resultaterne. Måske
var det fordi turneringen er ’selvorganiserende’, at der ikke var nogen, der tog ansvar for at
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organisere runderne. I foråret var programsat 5 runder, hvoraf 3 nåede at blive afviklet før det
gik ’corona’ i den. Reglerne blev ændret lidt, så man ikke spillede med tvungen åbning. Her gik
det lidt bedre med at registrere resultaterne. Hele 15 spillere nåede at spille med i mindst en
runde. Flest partier, nemlig 8, fik Bent Nielsen og undertegnede spillet, men vinder bliver
Jesper Halberg, som fik spillet 6 runder og høstede 5½ points foran Bent Nielsen, som fik 5
points. Da man ikke kan sige, at GP blev spillet i efteråret, så har vi i bestyrelsen valgt kun at
uddele præmier for GP-runderne i forårssæsonen, selvom turneringen pga. corona ikke blev
færdigafviklet. Præmierne gives efter to kriterier: Flittighed og sejrsvilje, dvs. en præmie for at
have spillet flest partier i GP, samt for at have flest vundne partier. Dvs. Bent Nielsen får
præmie for flest spillede partier (8 partier) – det samme som undertegnede, men Bent vandt
flere partier – og Jesper Halberg for flest vundne partier, nemlig 5 partier (det samme som
Bent Nielsen, men Jesper H har flere points).
Deltagelse i andre turneringer: I løbet af sæsonen har flere af klubbens spillere deltaget i
rigtigt mange turneringer forskellige steder. Det fører for vidt at nævne alle turneringerne, så
jeg vil henvise til turneringsarkivet på vores webside.
Den 10. august optrådte Sjælsø Skakklub med en stand på Birkerød Torvedage. 7. september
optrådte Sjælsø Skakklub på Hørsholm Kulturdag med en stand. Frank Iversen og Ole
Bjerregaard var tovholdere for henholdsvis arrangementet i Birkerød og i Hørsholm. Så vidt jeg
husker var vi også med på Birkerød kulturnat 13. september.
Der var mange gæster i alle aldre, som spillede skak eller løste skakopgaver. Det er vigtigt, at
klubben er synlig ved sådanne aktiviteter. Det er ikke sikkert, at lige netop det konkrete
arrangement ”giver pote” i form af nye medlemmer, men jo flere der er klar over, at der er en
skakklub i lokalområdet, jo større er sandsynligheden for, at interesserede finder vej.
Juniorskak blev styret med sikker hånd af Bent Guldborg, og der har været god aktivitet i
lokale 1.1, hvilket man kunne mærke, når man kom ved 19-tiden. Desværre blev også denne
gode aktivitet corona-ramt. Jeg håber, at det lykkes at få etableret et godt hold igen efter vi er
åbnet op igen.
Juniorskakken har nu kørt gennem nogle sæsoner. Vi får en del henvendelser fra børn og unge,
og deres forældre. Det er en stor glæde at kunne henvise dem til Bents hold i stedet for – som
tidligere – at skulle henvise dem til andre klubber. Det er også en indsats som kræver en del
ekstra som Bent leverer. Han er her mindst 1 time før os andre, og derudover skal han have
det til at gå op med deltagelse i holdturnering og klubturnering, hvor Bent heldigvis også er
fast deltager. En ekstra indsats fortjener en erkendtlighed, og jeg vil gerne på klubbens vegne
uddele en flaske vin til Bent. [Forsamlingen gav bifald.]
Medlemsændringer: Vi har pt. 37 medlemmer inklusive B-medlemmer. Det er et fald på 2
medlemmer siden sidste sæson. Dertil kommer 8 juniorer, som har været aktive i
juniorskakken gennem det meste af sæsonen, til den blev afbrudt af corona-nedlukningen.
Vores hjemmeside: Sidste år overtog Ole Bjerregaard stafetten som webmaster, og det har
han gjort godt. Men som nævnt på sidste generalforsamling, så er det vigtigt, at klubbens
medlemmer bidrager til hjemmesiden. At være webmester betyder ikke ansvaret for at skabe
indholdet på vores webside. Heldigvis har flere medlemmer bidraget undervejs med forskellige
artikler, opgaver eller partier. Jeg kan nævne Arne Bjørn Jørgensen, Michael Marshall, Ove
Rytter, Erik Both, Mogens Moe, Ole Bjerregaard, Anders Bork, og undertegnede. Hvis jeg har
glemt nogen, så skyldes det min dårlige hukommelse, og jeg undskylder mange gange. Jeg
takker mange gange for alle bidragsyderne, og vil opfordre flere til at komme med input og
bidrag til websiden.
Kantinen: Ole har også bestyret vores kantine på ypperlig vis.
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Præmie for størst ratingfremgang: Bent Caspersen modtager præmie i form af bog. Peter og
Tobias indtager 2. og 3. pladsen i størst ratingfremgang.
Onlineskak: På Chess.Com har vi oprettet os som skakklub, hvor Ole har arrangeret flere
turneringer. Onlineskak er skabt ud af nedlukning pga Coronanedlukningen.
Juleafslutningen skete med deltagelse fra GM Johnny Hector.
Beretningen enstemmigt godkendt.
3. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab
Overskud primært grundet uudnyttet budget til køb af brætter og brikker.
Den store post på udgiftssiden er fortsat kontingent til 8. HK.
Likviditet på stort set et års omsætning, 29K.
Enstemmigt godkendt.
4. Indkomne forslag
Ingen.
5. Målsætning for den kommende sæson.
(Oplæg fra bestyrelsen er basis for debatten)
Der tegner sig stor usikkerhed om den kommende sæson pga. corona. Vi er derfor i
bestyrelsen ret usikre på, hvad fremtiden vil bringe, og dermed også hvilke
målsætninger som er realistiske. Endelig er målsætninger for klubben – dvs. mål, som
vi sætter os og lægger en plan for at opnå, systematisk arbejder hen i mod dette mål –
ikke er noget vi har drøftet ret meget. Jeg kan afsløre, at sidste efterår fik vi fx en
henvendelse af 8. HK om vi vil arrangere senior-DM. Efter en del tøven valgte vi at
sige ja, men i den sidste ende endte det med, at 8. HK – på vores vegne – sagde nej til
at stå for senior-DM i denne omgang fordi det også var Hillerød Skakklubs
jubilæumsår, og derfor stod de for en del skakarrangementer, som ville kollidere med
et senior-DM.
Men det bringer spørgsmålet frem: Skal vi sige ja næste gang? Er det en god
målsætning at arrangere senior-DM? Eller andre turneringer? Er der opbakning til
dette?
Konklusion: Vi stiller os åbne og bestyrelsen kigger nærmere på evt henvendelser.
Et andet spørgsmål som trænger sig på: Under nedlukningsperioden oprettede vi en
online Sjælsø Skakklub. Den har vi ingen planer om at nedlægge. Men skal online
skak integreres mere i klubben? Hvordan skal vi gøre det!?
Konklusion: Vi kigger nærmere i nogle af de første mandage i sæsonen på de
muligheder, det kan give.
Lokalavis: Kunne vi lave artikler til avisen? Skal have et nyhedselement i sig.

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år, samt forelæggelse af budget
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Senior: 1100 kr. Pensionist: 700 kr. Junior:
Bliver pt ikke opkrævet.
En større post på udgiftssiden er køb af materialer: 2000 kr. Præmier i samme
størrelse som tidligere år.
Således et budgetteret underskud på 2720 kr.
Kontingentsatser enstemmigt godkendt.
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7. Valg af formand, kasserer og tre medlemmer til bestyrelsen, samt en eller flere
bestyrelsessuppleanter. Alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare. Formanden
og kassereren skal dog være myndige samt være medlemmer af Dansk Skak Union
gennem Sjælsø Skakklub.
Jesper K genvalgt som formand.
Bent G genvalgt som kasserer.
Morten, Ole og Frank genvalgt.
Michael M og Erik Both genvalgt som suppleanter.

8. Valg af revisor og en suppleant for denne
Arne J genvalgt som revisor.
Palle H genvalgt som suppleant.
9. Samarbejdsaftale med andre klubber, såfremt en sådan foreligger
Ingen bemærkninger.
10. Eventuelt
Lyn med tillægstid: Erik forslår at afprøve 3 minutter + 2 sekunders tillæg. Eller 5 min +
3 sek, siger Palle.
Arne afsluttede og takkede for god ro og orden.

