
Referat af generalforsamling i Sjælsø skakklub 9. april 2018  
Generalforsamlingen blev afholdt mandag den 9/4-2018 i klubbens lokaler på Mantziusgården.  

Der var 14 fremmødte medlemmer. 

  

1. Valg af dirigent  

Arne Jørgensen blev valgt med applaus. Arne startede med at konstatere, at generalforsamlingen var 

lovlig indkaldt.  

 

2. Formandens beretning  

Formand Jesper Nielsen kunne desværre ikke være til stede. I stedet aflagde bestyrelsesmedlem Jesper 

Kristiansen beretning. 

Der blev afholdt et minuts stilhed til minde om klubbens mangeårige medlem Christian Rüdinger, der 

var død den 22. marts 2018. Der henvistes i øvrigt til nekrologen på foreningens hjemmeside. Christian 

Rüdinger er posthumt blevet tildelt DSU’s hæderstegn for sin indsats i 8. hovedkreds. 

Aktiviteter i den forløbne sæson:  

Sjælsø EMT Forårsturnering 2017: 20 tilmeldte. Erik Sørensen vandt med 4/5.  

Klubmesterskab i Lyn 2017 med 13 deltagere. Lars, Jesper Nielsen og Arne sluttede alle på 1. pladsen 

med 10½ point og delte titlen. 

Klubmesterskab i hurtigskak i september 2017 med 23 deltagere. Mogens, Palle og Arne delte sejren 

med 6½ af 9. Frank vandt ratingpræmien med 5 point og en fjerdeplads delt med Uffe. 

Klubmesterskab i hurtigskak igen i marts 2018, som Arne vandt med 7½/9, mens Jesper Halberg og 

Alex fik ratingpræmier. 

 Arne Bjørn Jørgensen får overrakt præmie 



 Alex Kjær Halldorsson får overrakt præmie 

Sjælsø Open 2017 med 5 hurtigpartier og 4 partier med almindelig betænkningstid blev en stor succes 

med 28 tilmeldte, heraf 20 fra andre klubber og fire titelindehavere (2 IM’er og 2 FM’er). FM Tobias 

Valentin Rostgaard fra BMS vandt turneringen, mens Bjørn Brinck-Claussen blev bedst placerede 

Sjælsø-spiller. Stor tak til de mange frivillige, der hjalp med det praktiske, og ikke mindst initiativtager 

og organisator Anders Bork Hansen. Sjælsø Open afholdes igen den 28.-30. september 2018. Med et 

5.000 kr. jubilæumstilskud fra 8 HK kan der sikres endnu højere præmier og dermed formentlig 

deltagelse. 

Klubmesterskabet 2017-18 afholdtes med to deltagere udefra og i alt 22 deltagere. Vinder af gruppe 1 

og dermed klubmester blev Palle V. Henriksen med 8½/10. Pokalen blev overrakt under 

generalforsamlingen, og navn vil blive indgraveret ved bestyrelsens foranstaltning.  Gruppe 2 blev 

vundet af Kim Alex Olsen fra Fredensborg, mens Bent Guldborg blev nr. 2. Alex Kjær Halldorsson 

vandt gruppe 3.  

 Jesper Kristiansen og klubmester Palle Henriksen 

Der blev overrakt præmier og især udtrykt en stor anerkendelse og taknemmelighed til Ove Rytter 

Jensen for det store og uvurderlige arbejde som turneringsleder i en række af klubbens turneringer og 

øvrige bidrag med problemskak, julequiz og artikler på hjemmesiden.  

Endvidere blev der udtrykt stor tak til Arne Jørgensen for jobbet som webmaster, herunder arbejdet 

med at registrere partier, kommentere dem, vedligeholde databasen og statistikker samt redigere 

nyhedsstrømmen. 



Endelig også stor tak til den afgående formand Jesper Nielsen for at have trukket det store 

bureaukratiske læs som formand. 

Der var en flaske vin til de tre, idet Jesper og Ove, der ikke var til stede, vil få dem overrakt ved anden 

lejlighed. 

Holdskak:  

M-rækken: Førsteholdet sluttede som nr. 3 med 35/56 point. Mogens Moe blev topscorer.  

A-Rækken: Andetholdet blev nummer 4 med 29/56 point. Topscorer blev Bent Guldborg.  

C-rækken: Tredjeholdet vandt suverænt med 19½/24. Topscorer blev Michael Nielsen. Tredjeholdet 

kan ikke rykke op, da der kun er én gruppe af firemandshold. 

Der blev uddelt præmier til topscorerne. 

Også stor tak og anerkendelse til Leif Christensen, som ofte påtager sig at være kampleder ved 

førsteholdets hjemmekampe. 

Juniorskak: Trods Bent Guldborgs store arbejde var der ved sæsonstart kun to juniorer tilbage, og det 

blev derfor besluttet at nedlægge juniorskakken. Bent Guldborg opretholder stadig kontakt med og 

møder op til arrangementer på skoler og i SFO’er. Det er ikke arrangementer, der giver mange nye 

medlemmer, men dog vigtig synlighed for klubarbejdet. 

Året har budt på mange aktive Sjælsø spillere i en række koordinerede turneringer uden for klubben, 

herunder i udlandet. Ingen nævnt, ingen glemt. De er nævnt på hjemmesiden, og Arne opfordrede 

deltagere til fortsat at sende referater, partier og beretninger fra turneringer, som er god underholdning 

på hjemmesiden. 

Klubben deltog med en stand på Hørsholm Kulturdag i august 2017. Uffe Balslev havde arrangeret og 

sponsoreret nogle præmier, og flere af klubbens spillere kom forbi.  

Der var enighed om, at denne synlighed for klubben var vigtig. I Birkerød havde man deltaget i 

Skakkens Dag på flere skoler samt i et arrangement i Præstegårdshaven.  

En gadget-dag blev gennemført den 2. oktober på initiativ af Esben Bahnsen. Et morsomt og 

anderledes indslag. 

Det aktuelle medlemstal var 34 aktive og 2 passive medlemmer, hvilket afspejler en svagt vigende 

tendens. Gennemsnitsalderen er høj, hvilket forklarer en del af afgangen, men også travlhed med 

arbejdet anføres oftest som begrundelse for udmeldelse eller inaktivitet.  

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

3. Kassererens beretning  

Det reviderede regnskab (vedhæftet) blev forelagt af kasseren (Bent Guldborg). Følgende poster blev  

Kommenteret: 

Kassereren havde afskrevet restancer i kontingentbetalingen og fik tilslutning hertil. 



Der var blevet brugt et større beløb på indkøb af ure, så der nu er 16 ens ure til turneringer. 

Overskuddet fra Sjælsø Open var reelt modsvaret af en udgift til rating-behandling, hvilket svarer godt 

til hensigten om, at turneringen skal hvile økonomisk i sig selv. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Indkomne forslag  

Der var ingen. 

 

5. Målsætning for den kommende sæson.  

Fornyet gennemførelse af Sjælsø Open, som må blive ekstra stærkt besat med de forhøjede præmier. 

Der bør i samme anledning gøres mere reklame for klubben i offentligheden/medierne.  

Fortsat tre anmeldte hold. Oprykning af førsteholdet.  

Forstærket klubmesterskab. 

 

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år, samt forelæggelse af budget  

Bestyrelsens budgetforslag blev forelagt af kasseren. Følgende blev kommenteret.  

Kontingent: Der foresloges uændret kontingent for den kommende sæson, dog tilpasses børn og 

juniorer det forhøjede kontingent til 8 HK. 

 

Budget  

Der er kun afsat et lille beløb på 500 kr. til materielindkøb i 2018-19. 

Klubben har fin likviditet svarende til omsætningen. Der budgetteres med et lille overskud på 55 kr.  

Der er sat få penge af til arrangementer, som ikke vil kunne bære f.eks. et stormester-arrangement.  

Præmier er fastsat til samme niveau og med samme antal turneringer.  

Budgettet blev godkendt.  

 

7. Valg af formand, kasserer og tre medlemmer til bestyrelsen, samt en eller flere 

bestyrelsessuppleanter.  

Formanden Jesper Nielsen og Uffe Balslev udtræder af bestyrelsen. Øvrige stillede op, herunder Jesper 

Kristiansen til formand. Bestyrelsen foreslog Ole Bjerregaard Hansen og Frank Iversen som nye 

medlemmer. 

Der var ingen modkandidater. Den fremtidige bestyrelse består således af  

 



Jesper Kristiansen (Formand)  

Bent Guldborg (Kasserer)  

Morten Poulsen  

Ole Bjerregaard Hansen 

Frank Iversen 

 

Erik Both og Michael Marshall blev valgt som suppleanter. 

  

8. Valg af revisor og en suppleant for denne  

Arne Jørgensen fortsætter som revisor.  

Palle Henriksen fortsætter som suppleant. 

  

9. Samarbejdsaftale med andre klubber, såfremt en sådan foreligger  

Efter fusionen af Rudersdal og Hørsholm Skakklubber er dette ikke længere et særligt relevant punkt. 

Det kan evt. tages ude af standard-dagsordenen ved senere vedtægtsændringer.  

 

  

10. Eventuelt  

Jan Thomsen og hustru vil igen i år holde sommerfest i Virum. I år den 2. juni kl. 15:00 med partnere. 

 

Der blev kastet en række løse forslag til aktiviteter på bordet: 

Muligheden for et stormesterbesøg (foredrag, simultan) burde undersøges. Hvis der var tale om en 

dansk stormester kunne det nok gøres for 1500-2000 kr. Klubbens russiske stormester Sergey Klimov 

ville være en del dyrere. Man kunne åbne for deltagelse udefra. 

Juniorskak – forskellige forslag til at række ud til ungdommen og skolerne/SFO’er.  

Forbedre muligheder for at komme trods travlhed, bl.a. ved fleksible starttidspunkter. 

Ændre kultur for klubaftener, så det blev mere naturligt at falde ind til et par partier hyggeskak. 

Genoptage regelmæssig holdpleje, evt. ved brug af Bjørn Brinck Claussen. 

Bede Lars Laustsen holde foredrag om sine mange internationale turneringer og intensive 

træningsindsats de sidste par år. 

Åben dag for alle skakinteresserede i byen. 

Deltagelse i kulturnat, torvedag m.v. 



Pokalturneringer, f.eks. i hurtigskak. Udfordringslister. 

  

14-04-2018  

 

Uffe Balslev    Arne Jørgensen 

 Referent          Dirigent 


