Generalforsamling Sjælsø Skakklub 22. april 2013
Pkt. 1: Valg af dirigent og sekretær
Arne Bjørn Jørgensen valgt til dirigent
Anders Bork Hansen valgt til referent
Pkt. 2: Formandens beretning
Formandens beretning

Klubmesterskabet

1. Palle Henriksen (7 af 10)
2. Gruppe 2: Helge Malchau (6½ af 10)

Holdturneringen

3. Gruppe 3: Sven O (6 af 7)
1. holdet: nr 4 i 2. div. Gr 1. (28 point)
2. holdet: nr. 8 i M-rækken (21 point)

Sjælsø Hurtigmester
Hørsholm Skakklubs
100 års jubilæum
Sjælsø lynmester
Sjælsø Weekend
EMT

Simultan mod DM
Sune Berg Hansen
Kulturnat i Birkerød
Skakworkshop på
biblioteket i
Birkerød
Senior EM 2012 i
Kaunas, Litauen
Senior-EM 2013 i
Plovdiv, Bulgarien

3. holdet: nr. 7 i A-rækken (af 7, 21 point).
Palle Bratholm 6½ af 9 (vandt omkampen over Morten P i ”sudden
death” lynpartiet). Afviklet efterår 2012.
Foredrag med VM Jens Kristiansen (14/1-2013).
Efterfulgt af 100 år jubilæumsturnering (EMT) – i gang!
Jesper Nielsen (12 af 14). Preben Auchenberg vandt ratinggruppe
2.
1. Richard Lilja (4 af 5).
2. Vinder af gr. 2: Bent Guldborg (3 af 5). Spillet 23-25.
november.
Mandag den 21. maj, Sune vandt 13-2!
Skak på biblioteket (lørdag d. 3/11)
Arrangeret af kommunen, men Bent Guldborg var meget aktiv
hjælper (6 uger, april-maj 2012).
Arne B. Jørgensen deltog (4 af 9).
Arne B. Jørgensen deltog (3½ af 9 mod stærk modstand, så stort
set som forventet).
Tak til:
* Holdlederne Bent Guldborg og Jan T: Særlige vanskelige vilkår i
denne sæson pga. kniberiet med at få besat 1. holdets pladser.
* Bent C: kaffe, øl, vand og chokolade-mester!
* Ove: Turneringsledelse!
* Anders Borch: Turnerings- og aktivitetsarrangør (jubilæum og
meget mere)
* Arne: Webside-master

Der blev uddelt præmier.
 Klubmesterskab. Der gives 200 kr. til nummer 1 i hver gruppe
Gruppe 1: Palle Henriksen
Gruppe 2: Erik Sørensen
Gruppe 3: Jan Thomsen
 Holdturnering. Der gives 100 kr. til topscorerne på hvert hold
Hold 1: Palle Bratholm
Hold 2: Bent Guldborg
Hold 3: Jan Thomsen
Tilsvarende kan ske for sæson 2012/13
 Klubmesterskab. Der gives 200 kr. til nummer 1 i hver gruppe
Gruppe 1: Palle Henriksen
Gruppe 2: Erik Sørensen eller Helge Malchau
Gruppe 3: Sven O. Petersen
 Holdturnering. Der gives 100 kr. til topscorerne på hvert hold
Hold 1: Christopher Hofman
Hold 2: Tage Schrøder
Hold 3: Erik Both
Der var opfordring til holdlederne om at sikre større stabilitet fremover. Det kigges der på næste sæson.
Der var diskussion om fordele og ulemper ved sponserede spillere, som på den ene side bidrager positivt til
pointhøsten men omvendt ikke ses i klubben på klubaftenerne.
Formandens beretning blev vedtaget enstemmigt.
Pkt. 3: Kasserens beretning
Bent tog ordet, da han har været fungerende kasserer siden nytår i Sjælsø Skakklub.
Regnskab blev runddelt og gennemgået.
Regnskab 2012
Regnskaber for sidste år godkendes i efterfølgende generalforsamlinger for Hørsholm og Rudersdal
Skakklubber.
Resultaterne er følgende

Sjælsø
Rudersdal
Hørsholm
Total

2102,00
1578,78
968,2
444,98

Kr.
Kr.
Kr. Saldo pr 01-01-2013
Kr. Aktiver pr 01-01-2013 er 34042 kr (De 4000 i sponsering er siden

modtaget). Der er et par periodiserings problemstilling.
Udbetaling af præmier for 2011/12 på 900 kr. er reelt en omkostning i 2012 og burde være trukket
ud af aktiverne. Sponsering 4000 kr. går ikke på kalenderåret men på skaksæsonen. Her er der en
periodisering på 2000 kr. Vores reelle formue er således ca. 31000 kr.
Regnskab for 2013
Materiale udleveret på mødet indeholder for info et opdateret regnskab for Sjælsø Skakklub for 2013, hvor
alle posteringer foretaget i 2013 i Sjælsø, Hørsholm og Rudersdal Skakklubber er medtaget. Der er hermed
en konsolideret platform for bogføringen i Sjælsø Skakklub.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Pkt. 4: Indkomne forslag
Der er ikke modtaget forslag.
Pkt. 5: Målsætning for kommende sæson
Bestyrelsen spurgte ud blandt de fremmødte om ønsker til den kommende sæson.
Der er kommet følgende feedback:

·
Der er nogen, der ønsker lidt længere betænkningstid eventuelt med tillægstid. Gerne 90 min + 30 min
+ 30 sek/træk
·
I klubmesterskabet ønsker Palle at ændre korrektion ved ligestilling, så indbyrdes partier afgør først
·
Ønske om bedre holdpleje og de tre holdledere opfordres til at sætte sig sammen i den nye sæson
·
Generelt større ønske om flere koordinerede partier
·
First Monday som koncept diskuteret. Jesper K. havde idé om at samarbejde med en venskabsklub.
Der var interesse men ikke ubetinget begejstring
·
Opbakning til venskabsklub – skal undersøges nærmere
·
Opbakning til fælles kørsel til turneringer
Der er generelt opbakning til at Birkerød er fast spillested.
Pkt. 6: Fastlæggelse af kontingent og forelæggelse af budget
Kontingent satser
Følgende satser blev besluttet
Senior (1000 kr. for sæson, 8 HVK = 592 kr.)
Pensionist (650 kr. for sæson, 8. HVK = 448 kr. Dette er en stigning på 130 kr for Hørsholm pensionister.
Stigningen for Hørsholm pensionister træder dog først i kraft 2 halvår 2013. De betaler således kun 260 kr.
1. halvår 2013 )
B-medlem (Er medlem af DSU via anden klub eller privat). (500 kr for sæson)
Studerende (deltager kun i holdturneringen) (592 kr for sæson, 8. HVK = 592 kr)
Junior (448 kr. for sæson, 8. HVK = 448 kr.)
Børn (328 kr. for sæson, 8. HVK = 328 kr.)
Disse satser er gyldige til og med første ½ år 2014
Der var dialog og opbakning til forslag fra bestyrelsen inkl. kontingentforslag, dog er opkrævningen for 1.
halvår reduceret med kr. 65,00 for pensionister i Hørsholm.
Det blev beslutter børn og juniorer, skal betale de satser vi betaler 8 Hovedkreds/DSU
Generalforsamlingen stemte for ovennævnte kontingentmodel og –satser, som blev vedtaget med 13
stemmer for og 1 imod.
Vi har ikke opkræver kontingent for første ½ år 2013, men gør det nu. Vi sender mail ud til dem der har mail.
Øvrige får på klubaften en oversigt og kan betale kontant eller på giro.
Budget
Præmier (er ikke inklusiv 2011/12 præmier)
Der var en bemærkning om, at kontingentjusteringen vil påvirke budgettet dog minimalt. (390 kr.)
Generalforsamlingen stemte for budgettet.
Pkt. 7: Valg af medlemmer til bestyrelsen
Jesper Nielsen blev valgt enstemmigt.
Bent Guldborg blev valgt enstemmigt.
Morten Poulsen, Jesper Kristiansen og Anders Bork Hansen blev valgt enstemmigt.
Jens og Palle Henriksen valgt enstemmigt som suppleanter.
Pkt. 8: Valg af revisor og revisorsuppleant
Arne Bjørn Jørgensen valgt enstemmigt som revisor.
Svend Hartvig valgt som enstemmigt som revisorsuppleant.
Pkt. 9: Samarbejdsaftale med andre klubber m.v.
Der er ingen aktive samarbejder, og bestyrelsen opfordres til og ønsker at arbejde frem mod at finde et
arrangement med en naboklub.
Pkt. 10: Eventuelt
Thomas Larsen går af som turneringsleder for 8. HK og erstattes af Christian Rüdinger.

