Referat af generalforsamling (GF) i Sjælsø skakklub 10. april
2017
Generalforsamlingen blev afholdt mandag den 10/4-2016 i klubbens lokaler på Mantziusgården.
Der var 11 fremmødte medlemmer.

1. Valg af dirigent
Morten Poulsen blev valgt med applaus. Morten startede med at konstatere, at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Formandens beretning
Aktiviteter i den forløbne sæson
Holdskak.
M-rækken: Holdet sluttede som nr. 2 med 40½ point (suveræne Hillerød fik 44½ point).
Topscorere blev Lars Laustsen og Uffe Balslev, begge med 6½ af 7. Det skal nævnes, at Bjørn
Brinck-Claussen scorede 6 af 6!
A-Rækken. 2.Holdet blev nummer 6. med 24.5 point. Topscorer blev Bent Caspersen med 5.5/7.
C-rækken- 3. Holdet blev nummer 3-4. Topscorer blev. Erik Both med 3.5/5.
(Præmier blev uddelt til topscorerne)
Klubmesterskabet.
Stor tak til TL Ove Rytter
Gruppe 3. blev vundet af Erik Both og Esben Bahnsen med 7 point.
Gruppe 2. blev vundet af Christian Rüdinger med 6 point.
Gruppe 1 og dermed klubmester blev Lars Laustsen med suveræne 9 point.
(Præmier blev uddelt til ovennævnte)
Sjælsø EMT Forårsturnering 2016.
Svend Steenstrup Allerød Skakklub vandt med 3.5/5.
Bedste Sjælsø spiller blev Jesper Hallberg også med 3.5
Klubmesterskab Hurtigskak 2016
Blev delt mellem Palle Henriksen og Bjørn Brinck Claussen 7.5/9. Erik Both bedst placeret under
1800 i rating.

Klubmesterskabet Lynskak 2016.
Lars Lausten 10/11. Rating præmie til Jan Thomsen 7/11.
Hurtigskak forårsturnering 2017.
Uffe Balslev, Palle Henriksen og Bjørn Brinck Claussen delte førstepladsen med 7/9.
Præmie til bedst placeret junior. Jinyang Liu 1.5 point for 6 kampe.
Juniorskak
Det var sæsonen, hvor vi endelig fik gang i en juniortræning. Holdet er ikke så stort. Der er 6
juniorer der er meldt ind i klubben, og de er pr 01-01-2017 også meldt ind i Dansk Skak Union. Der
møder typisk 4-6 juniorer op til juniortræning. Bent Guldborg trækker det store læs, og ind i
mellem kommer klubbens spillere forbi og ”gæsteoptræder”. Der undervises fra 18:00 til 18:30 og
spilles skak derefter. Klubbens spillere opfordres til at møde op 18:30 og spille med juniorerne.
1 af juniorerne har spiller 2 kampe på hold 3. 2 juniorer var med i hurtigskak forårsturneringen.
Øvrige aktiviteter
Simultan
Sæsonen indledtes med at klubmester Lars Lausten vandt 5-2 i simultan over de fremmødte.
Hørsholm kulturdag
Klubben deltog med en stand på Hørsholm Kulturdag (20. august). Uffe Balslev havde arrangeret,
og flere af klubbens spillere kom forbi.
Juleafslutning
Med julegodter og lynskak.
Anders har interviewet Peter Heine
Det har været på hjemmesiden.
Sommerafslutning
En hyggelig dag hos Jan Thomsen
Aktive Sjælsø spillere i koordinerede turneringer.
Bjørn Brinck Claussen, Mogens Moe, Arne Bjørn Jørgensen, Lars Lausten, Uffe Balslev, Ole
Bjerregaard, Svend O. Pedersen, Michael Nielsen, Anders Bork og Erik Both.

3. Kassererens beretning
Det reviderede regnskab blev forelagt af kasseren (Bent Guldborg). Følgende poster blev
kommenteret.
Aktiver/passiver
Vi har et overskud på 1238 kr.
Vi har fået en præmie af 8. Hovedkreds på 900 kr. som er placeret på en konto hos Dansk Skaksalg.
Det er ikke oplyst hvorfor vi har fået en præmie, heller ikke efter at Per (formand for 8. Hvk) er
blev kontaktet. Han bekræftede kun det er korrekt vi skulle have en præmie.

Vi har udestående kontingent på 50 kr. Dette tal består af plusser og minusser. Reelt er der et
medlem der mangler at betale. Der følges op.
Udgifter sammenholdt med budget
I forhold til budgettet har vi sparet på arrangementer, præmier og diverse.
Vi har et større forbrug på kontingent til 8. HVK. Dette skyldes en kontingent stigning fra 3. kvt.
2016.
Indtægter sammenholdt med budget
Vi har ikke længere en sponsor, da vi ikke længere har spillere der sponseres.
Gaven der er en præmie fra 8. HVK var ikke budgetteret
Regnskabet blev godkendt

4. Indkomne forslag
Der var ingen

5. Målsætning for den kommende sæson.
Oprykning af hold 1, samt at medlemstallet vokser til over 50.
Undervisning af unge i Rudersdal kommune.
Jesper Nielsen har aftalt med ”Ung i Rudersdal” at undervise i perioden sep. 2017 til marts
2018 (I alt 20 lektioner). De første lektioner bliver for børn i 4-5 klasse. Derefter bliver
undervisningen for ældre børn.

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år, samt forelæggelse
af budget
Bestyrelsens budgetforslag blev forelagt af kasseren. Følgende blev kommenteret.
Kontingent
Der forslås uændret kontingent for den kommende sæson (efterår 2017/forår 2018)
Dog vokser den havårlige kontingent for juniorerne og børn, grundet prisstigningerne i 8. Hovedkreds.
Kontingent for børn og juniorer sættes lig med vores kontingent til 8. Hovedkreds.

Kontingent pr
½ år
Senior
Pensionister
Passive
Juniorer
Børn

Før
550,00
350,00
250,00
224,00
164,00

Fra 3. kvt..
2017
550,00
350,00
250,00
250,00
180,00

Før 8. Hvk.
290,00
220,00
0,00
224,00
164,00

Fra 3 kvt 2016.
8 Hvk.
330,00
250,00
0,00
250,00
180,00

Budget
Der budgetteres med et underskud på 900 svarende til det beløb vi har tilgode i Dansk Skaksalg.
Kontingent satsen til DSU er vokset. SE skemaet herover

Der er sat penge af til arrangementer.
Vi skal ikke til Bornholm i den kommende sæson. Derfor er der afsat 0 kr. til rejser.
Vi er 48 medlemmer. 2 af disse er meldt ind i marts, og dermed efter budgettet er lavet.
Budgettet blev godkendt.

7. Valg af formand, kasserer og tre medlemmer til bestyrelsen, samt en
eller flere bestyrelsessuppleanter.
Anders udtræder af bestyrelsen. Øvrige stiller op. Bestyrelsen foreslår Uffe som erstatning for
Anders i bestyrelsen. Der var ingen modkandidater. Den fremtidige bestyrelse består således af
Jesper Nielsen (Formand)
Bent Guldborg (Kasserer)
Jesper Kristiansen
Morten Poulsen
Uffe Balslev
Erik Both blev valgt som suppleant.

8. Valg af revisor og en suppleant for denne
Arne fortsætter som revisor
Palle Henriksen blev valgt som suppleant

9. Samarbejdsaftale med andre klubber, såfremt en sådan foreligger
Der er ingen aktuelle aftaler, dog har Andres kontakt med en svensk klub, med hvilken der kan
etableres noget samarbejde.

10. Eventuelt
Bent C. mente at præmien fra 8. Hvk. kunne være en topscorer præmie. Hvis dette er tilfælde bør
præmien udbetales til topscoreren. Jesper Nielsen undersøger dette.
Sidste frist for tilmelding til Forårs EMT er 12-04-2017. Ove sender endnu en reminder ud.
Esben Bahnsen foreslog at vi sætter en klubaften af til ”underholdning” fra medlemmerne.
Konkret har Esben et skak ur med Sim Kort. Han kan demonstrere de funktioner der findes i uret.
En anden mulighed der blev nævnt er erfaringer fra nettet. Forslaget bliver imødekommet i
kalenderen for den kommende sæson.
Der skal anskaffes en pokal for klubmestrene. Navn og årstal for de seneste klubmestre skal
indgraveres. (fra 2010). Morten tager denne aktivitet.
Rundlægningen i lynturneringer og hurtigskakturneringer kan evt. lettes af et program for
rundelægning. Vi har i klubben en PC. Muligheder undersøges.

Andet
Jesper Nielsen medbragte 2 flasker vin til uddeling. Da de 2 modtagere ikke var med på mødet,
blev flaskerne ikke uddelt. De er arkiveret i skakklubben, og afleveres senere. De 2 modtagere er.
Anders Bork som tak for mange års virke som bestyrelsesmedlem i både Hørsholm Skakklub og
Sjælsø Skakklub. I en periode var Anders også Kasserer i Hørsholm Skakklub.
Jesper Kristiansen for den store indsats i klubben.
12-04-2017
Bent Guldborg

