Referat af generalforsamling (GF) i Sjælsø skakklub

6. april 2016

Generalforsamlingen blev afholdt mandag den 4/4-2016 i klubbens lokaler på Mantziusgården. Der var 14
fremmødte medlemmer.

1. Valg af dirigent
Morten Poulsen blev valgt med applaus. Morten startede med at konstatere, at indkaldelsen til GF var
udsendt ½ dag for sent i forhold til vedtægterne. Forsamlingen blev derefter spurgt om der var nogen der
ønskede GF udsat. Det var ikke tilfældet hvorfor mødet fortsatte.
2. Formandens beretning
Formanden kunne desværre ikke være tilstede på GF, hvorfor Jesper Kristiansen på formandens vegne
aflagde beretning.
Følgende er en kronologisk gennemgang af ”året der gik” siden sidste generalforsamling og de væsentligste
resultater:
April/Maj 2015 Forårsturnering. 22 deltagere, ratet, Bjørn Brinck-Claussen vandt med 4,5/5 – Erik Sørensen
og Palle Henriksen delte 2-3. pladsen med 3½/5.
I juni døde vores æresmedlem Tage Schrøder. Han blev 88 år og var aktiv på i klubben og i holdskakken til
det sidste!
August/september 2016. Hurtigmesterskabet. 21 deltagere, 9 runder Monrad. Palle Henriksen og Jesper
Nielsen delte sejren med 7/9. Nr. 3 blev Lars Laustsen med 6½/9.
December var der juleafslutning med undervisning og simultan med stormester Carsten Høi, småkager og
julestemning
Klubmesterskabet 2015-2016:
Vinder af gruppe 3 (18 deltagere, Monrad) blev Frank Iversen (1. præmien på korrektion) og Bent Guldborg,
begge med 8/10
Vinder af gruppe 2 (6 deltagere, dobbeltrundig alle-mod-alle) blev Uffe Balslev 7,5/10. Uffe er dermed
berettiget til at spille i gruppe 1 næste år.
Vinder af gruppe 1 (6 deltagere, dobbeltrundig alle-mod-alle) og dermed klubmester blev Lars Laustsen
med 7,5/10.
Holdturneringen 2015-2016
Ingen hold rykkede op.

Sjælsø 1. blev nummer 7 i 2. Division, række 1, og rykker dermed ned i mesterrækken.
Sjælsø 2. blev nummer 2 i A-rækken, 8-hovedkreds
Sjælsø 3. blev nummer 2. i B-rækken, 8-hovedkreds.
Sjælsø 4 blev nummer 7 i C-rækken, 8-hovedkreds.
Førsteholdet var på en svær opgave i 2. division, men alligevel er nedrykningen ærgerlig fordi den sker på
en usædvanlig baggrund. Før sidste runde lå Sjælsø 1 1½ point højere end Odysseus, og dermed havde
holdet relativt gode muligheder for at forblive i divisionen, idet holdet kunne tillade sig at få mindre point
end Odysseus i sidste runde, blot forskellen blev holdt på maksimalt 1 point. Desværre skete det, at et
andet hold – Herlev – udeblev fra en kamp mod Bornholm, hvorefter alle Herlevs kampe blev ”nulstillet”.
Dette gik mere ud over os end over Odysseus, idet vi havde vundet 6-2 over Herlev, mens Odysseus blot
havde vundet 5-3. Dermed var vores forspring skrumpet ind til blot ½ point. Og i sidste runde var
marginalerne igen imod os: Vi fik 4-4 mod Helsingør, der stillede i allerstærkeste opstilling (med
danmarksmester Sune Berg Hansen i spidsen), mens Odysseus lige netop vandt 4½-3½ over Bornholm.
Dermed var vi á point med Odysseus, men rykkede ned pga. færre matchpoint!
Topscorer på de respektive hold blev
Hold 1: Mogens Moe med 5½ af 7 mulige.
Hold 2: Preben Auchenberg med 4½ point af 6 mulige.
Hold 3: Christian Rüdinger med 6 point af 7 mulige.
Hold 4: Alex Halldorsson med 4 af 5 mulige.
Topscorerpræmier blev uddelt. Kassereren vil sørge for, at de topscorere, der ikke var tilstede, får deres
topscorepræmier.
I løbet af sæsonen deltog diverse Sjælsø spillere desuden i turneringer uden for Sjælsø Skakklub, bl.a. Stig
Svensson, Jesper Thorsen, Ole Bjerregaard, Palle Henriksen, Anders Bork Hansen, Arne Bjørn Jørgensen
Bjørn Brinck-Claussen, Mogens Moe, Lars Lausten, Jesper Kristiansen, Uffe Balslev m.fl.
Udadvendte aktiviteter som klubben har bidraget til i årets løb:


Skoleskak: Bent Guldborg har forestået skakundervisning på Birkerød Privatskole én gang om ugen
hen over sæsonen.



Skoleskak: Bent Guldborg, Bent Caspersen og Michael Krogh var på Bistrupskolen i anledning af et
skakarrangement. Der var ca. 160 elever.



Skolernes skakdag 12. februar 2015. På Sjælsøskolen udlånte vi skakmaterialer til arrangementet.



Klubben har også været aktiv med tilbud til flygtninge: Jan Thomsen havde kontakt til 3 syriske
flygtninge, der var interesserede i at spille skak. De deltog i en kort overgang i klubbens aktiviteter.
Desværre var deres spillestyrke ret langt fra klubbens andre spillere, og dertil var de sproglige
barrierer meget store. Derfor lykkedes aldrig rigtigt at få integreret dem i klubbens liv, og de
stoppede efter en god måneds tid.

Der var en tak (og en flaske vin) til Arne Bjørn Jørgensen for en særlig indsats i sæsonens løb. Særligt
indsatsen som reserve for 1. holdet var særdeles påskønnet. Dette kommer ud over Arnes glimrende
varetagelse af hvervet som webmaster.
Herefter var formandens beretning til debat.
Christian Rüdinger syntes der burde være præmier i klubmesterskabets grupper svarende til antallet af
deltagere i gruppen (jf. gruppe 3 med 18 deltagere). Ved eftersyn af indbydelsen blev konstateret, at der
var udlovet 1. og 2. præmie i gruppe 3, hvilket udløste en straks-uddeling til nr. 2 i gruppen, Bent Guldborg.
Christian Rüdinger opfordrede bestyrelsen til at indkøbe en pokal til klubmesterskabet som indgraveres
med klubmesterens navn og år for klubmesterskabet. Der var udbredt opbakning til at pokalen skal gælde
fra 2011 (første klubmesterskab i den sammensluttede klub). Vedrørende den gamle pokal fra
Rudersdal/Birkerød Skakklub blev det vedtaget, at Palle Henriksen kan beholde den i betragtning af det
store antal klubmesterskaber han har hjemført.
Derefter var beretningen til afstemning. Beretningen blev godkendt.
På vegne af formanden, fremlagde Jesper Kristiansen derefter bestyrelsens planer for den kommende
sæson. Der var tre hovedpunkter:
a) Tilbagevenden til 2. division for 1. holdet. For opnåelse af dette mål er det nødvendigt at fastholde
klubbens stærke spillere i næste sæson. Bestyrelsen har til dette formål besluttet at bevilge
kontingentfrihed for spillere med FM, IM og GM-titler i nærskak.
b) Etablering af juniorskak fra næste sæson. Der er konkrete planer med juniorskak på mandage fra kl.
18 på basis af de (ind til videre få) juniorer, der allerede nu er i gang, suppleret med dem som vi kan
få fat i via annoncering inden sæsonstart. Bent Guldborg er ankermand.
c) Fornyelse af materialet (brikker) så vi får en mere homogen bestand, der ikke kræver så meget
sortering.
GF havde ingen bemærkninger eller indvendinger mod de fremlagte planer.
3. Kassererens beretning
Kassereren (Bent Guldborg) gennemgik regnskabet for 2015. Vi har haft ekstra forbrug som primært skyldes
ekstra arrangement (juleafslutning) og udgifter til Bornholmstur for 1. holdet. Årets underskud var derfor
på knap 6000 kr. Dette var noget større end det forventede underskud (3000 kr) (jf. GF 13/4-2015), men
dog forsvarligt i forhold til klubbens relativt gode likviditet. Regnskabet kom til afstemning og blev
enstemmigt godkendt.
Kassereren gennemgik derefter budget for 2016. For at skabe balance i budgettet er udgifter til
arrangementer blevet reduceret (i forhold til forrige års budget), og der foreslås en lille kontingentstigning.
Budgettet var herefter til debat. Der var ingen indvendinger imod at bestyrelsen arbejdede videre på
grundlag af det fremlagte budget.
4. Indkomne forslag

Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag til denne generalforsamling.
5. Målsætning for den kommende sæson
Jesper Kristiansen henviste til de planer, som blev fremlagt under punkt 2.
6. Kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingentet sættes op for seniorer og pensionister. Det blev bakket op af GF.
Nuværende kontingentsatser fastholdes derfor for den kommende sæson (01-07-2016 til 30-06-2017):
Senior = 1100 kr./sæson
Pensionist = 700 kr./sæson
B-medlem (Er medlem af DSU via anden klub eller privat) = Uændret 500 kr/sæson
Studerende (deltager kun i holdturneringen) = Uændret 592 kr/sæson (dækker kontingent til 8. HK = 592 kr)
Junior = Uændret 448 kr/sæson (dækker kontingent til 8. HK = 448 kr.)
Børn = Uændret 328 kr/sæson (dækker kontingent til 8. HK = 328 kr.).
Hvis kontingentet til 8 HK ændres, vil kontingenterne for studerende, juniorer og børn blive justeret
tilsvarende.
7. Valg
Bestyrelsen genopstillede på samme poster. Der var genvalg hele vejen rundt.
- Jesper Nielsen som formand.
- Bent Guldborg som kasserer
- Morten Poulsen, Jesper Kristiansen og Anders Bork Hansen som bestyrelsesmedlemmer.
Christian Rüdinger blev valgt som suppleant.
8. Valg af revisor og suppleant
Arne Jørgensen genopstillede som revisor og blev valgt.
Palle Henriksen blev genvalgt som revisorsuppleant.

9. Samarbejdsaftale
Ikke aktuelt, da der pt. ikke er nogen samarbejdsaftale med andre klubber (punktet stammer fra den
periode, hvor Rudersdal og Hørsholm fungerede som to selvstændige, men samarbejdende klubber.
Punktet opretholdes som den del af dagsorden for generalforsamlingen, da en tilsvarende situation kan
indtræde igen).
10. Eventuelt
Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge mulighederne for afholdelse af en venskabskamp med en anden
klub, enten fra ”lokalområdet” eller evt. i Sverige.

Uffe Balslev tilbød at være tovholder for endnu en ”Mølledage” skakaktivitet i Hørsholm i august, såfremt
der var opbakning til det. Der var indtil flere tilkendegivelser om hjælp til dette allerede fra forsamlingen.
Uffe Balslev tilbød også mere støtte mere i de daglige aktiviteter, fx med oprydning, tømning og fyldning af
opvaskemaskine, etc. I den forbindelse gjorde Lars opmærksom på, at det opfattes i andre klubber som god
skik, at man efter sit parti sætter brikkerne op i startopstillingen, da dette hjælper på oprydningen.
Bent Caspersen gjorde opmærksom på, at også Ove Rytters burde takkes for sin prisværdige og
uundværlige indsats som turneringsleder. Hele forsamlingen gav udtryk for enighed i dette. Jesper
Kristiansen beklagede, at Oves indsats ikke blev nævnt i beretningen, og at dette var en fejl, for Oves
indsats var noget som bestyrelsen absolut var opmærksom på og meget taknemmelig for.
Erik Sørensen opfordrede bestyrelsen til en medlemsanalyse. Er juniorer for eksempel den rigtige
målgruppe? Eller skal vi målrette flere hverveindsatser mod mere ”modne” målgrupper? Det blev under
debatten af dette emne fremhævet, at det var særligt vigtigt hvordan vi i klubben tager imod de gæster,
der dukker op for at se klubben an.
En opfordring kom fra Jesper Hallberg og blev støttet af flere: Når der ikke er nogen aktivitet på
programmet (andet end fx opsamling på klubmesterskabet, eller fordi det er en holdturneringsuge), så kan
det være en god ide at sende en e-mail rundt til alle, fx for at informere om at der er ”hyggeskak” med
lynskak blandt de fremmødte. Bent Guldborg replicerede, at dette vil bestyrelsen gerne, men at det også er
noget hver enkelt kan gøre, hvis man gerne vil møde op i klubben og sikre sig, at der er nogen andre at
spille med.
Endelig kom en reprimande fra Christian Rüdinger (turneringsleder for 8. HKs holdturnering): Sidste år kom
Sjælsø Skakklubs tilmelding til holdturneringen alt for sent, hvilket er uacceptabelt. Bestyrelsen tog denne
reprimande til efterretning og lovede at sørge for tilmeldingen skete rettidigt næste gang.
For referatet:
Jesper Kristiansen
5/4 2016

