Referat af Generalforsamling i Sjælsø Skakklub 11/4/2022 kl. 19 i
Mantziusgården
Til stede: Arne Bjørn Jørgensen, Jan Thomsen, Ole Bøssing Christensen, Ove Rytter Jensen, Bent Guldborg,
Jesper Kristiansen, Ole Bjerregaard Hansen, Morten Poulsen
Dagsorden iflg. vedtægterne:

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
1.

Valg af dirigent

Arne blev enstemmigt valgt som dirigent og konstaterede, at GF var lovligt indkaldt, og at dagsordenen
fulgte vedtægterne. Undertegnede Ole BC blev enstemmigt valgt som referent af GF.

2.

Formandens beretning

Formand Jesper fremlagde beretningen om året, der gik. Nedenfor er indsat hans skriftlige beretning:
Følgende er en kronologisk gennemgang af ”året der gik” siden sidste generalforsamling, som blev afholdt
31. maj 2021.’Corona-nedlukning’ har sat sit præg på noget af sæsonen, dog heldigvis ikke så meget som
forrige sæson.
Sæsonen startede næsten helt normalt den 9. august. Sædvanen tro startede vi sæsonen med
hurtigskakturneringen ’Kom-hurtigt-i-form’, og den 9. september blev afholdt klubmesterskabet i lynskak.
Og hvis nogen ikke skulle have glemt det, Palle Henriksen blev – ikke overraskende – vinder af begge
turneringer, og er altså regerende klubmester i lynskak.

Lidt usædvanligt blev i august-september også spillet de tre sidste runder i klubmesterskabet i ’normal’ skak,
som var blevet afbrudt sidste sæson pga. Covid-19 nedlukning. Vinder dér blev Svend Hartling, efter tæt
kapløb med Morten Poulsen og undertegnede. Vi endte på en 3-delt førsteplads, alle med 6 p af 8 mulige,
og alle uden nederlag. Men Svend havde en tak bedre korrektion, og blev derfor kåret som klubmester!
Det skal også nævnes, at lørdag den 14. august var var Sjælsø Skakklub atter repræsenteret på Birkerød
Torvedage med en stand, hvor forbipasserende kunne komme og få et parti skak og en hyggesnak. Mange
benyttede sig af den mulighed, ikke mindst en del børn og unge. Tak til Frank Iversen for at være tovholder
på denne aktivitet. Og lørdag den 4. september var Sjælsø Skakklub med ved Hørsholm Kulturdag, der som
sædvanlig blev afholdt på Ridebanen foran Hørsholm Kirke. Også der var mange mennesker forbi og spille
med klubbens medlemmer. Tak til Ole Bjerregaard for at være tovholder for denne aktivitet.
Klubmesterskabet for den nuværende sæson i starten af oktober, og ville efter planen være afsluttet på
nuværende tidspunkt. Men bl.a. Covid-19 kom igen til at spille et lille puds, og pga. de mange udsatte
partier, er det blevet besluttet at udskyde sidste runde, så de kan nå at blive afviklet. Hvem der bliver
klubmester for denne sæson er derfor ikke afgjort, selvom Palle Henriksen er favorit til at hjemtage endnu et
mesterskab.
Endelig skal nævnes, at vi 18. oktober havde besøg af stormester Carsten Høi, som underholdt med både
foredrag og simultanspil med de fremmødte. Jeg har ikke resultatet noteret, men jeg vil tro, at Carsten som
sædvanlig vandt klart. Hvis nogen kan huske, hvem der tog point fra Carsten, så sig gerne til.
Og hermed er jeg nået frem til holdturneringen. Den er med Sjælsø-øjne endt ganske tilfredsstillende, idet
førsteholdet vandt M-rækken, og er dermed kvalificeret til at spille i 2. division i næste sæson. Holdet vandt
alle sine kampe, så der er vist ikke noget at indvende mod sejren. Holdet opnåede 34½ points i 6 kampe (der
var kun 7 hold i gruppen). Men også andetholdet klarede sig flot, og endte på en tredjeplads i A-rækken
med 31 point og kun 2½ point fra vinderen (Nordkalotten 2). Tredjeholdet havde lidt større udfordringer ved
at klare sig i C-rækken, og endte på en næstsidsteplads. Men det skal siges, at der var problemer med at
skaffe reserver i flere af kampene, og i to matcher måtte holdet stille med tomme brætter.
Beretningen vil ikke være komplet uden at nævne juniorskak: Det bliver 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.
Det er heldigvis lykkedes at med få genetableret et godt hold igen efter Covid-19 nedlukningsperioden, så
der er vist ca. 8. juniorer. Det er godt at se.
Mht. medlemsudviklingen ser det fornuftigt ud. Vi er i alt 42 medlemmer (per 4. januar 2022), hvilet er en
fremgang på 4 i forhold til samme tidspunkt sidste år. Fremgangen skyldes især tilgangen af juniorer,
herunder til juniorskak, mens det er gået to tilbage med antallet af pensionister.
Med hensyn til bestyrelsens målsætninger for den kommende sæson, så er der tre ting, der umiddelbart
melder sig: For det første, at førsteholdet bider sig fast i 2. division. For at sikre dette, overvejer vi i
bestyrelsen – på foranledning af en opfordring fra Jesper Nielsen – at styrke holdtræningen. For det andet,
at antallet af juniorer til juniortræningen fastholdes på det passende niveau, som det er nået op på nu, og
sikkert også gerne lidt højere. Hvordan vi i bestyrelsen bedst støtter dette, er jeg mere i tvivl om, men jeg vil
lade det være op til debat på generalforsamlingen, og det kan være Bent Guldborg også har nogle input. Og
relateret til dette emne, er en tredje målsætning, at vi bliver bedre til at sikre en god overgang mellem
juniorskak og ’voksenklubben’. Vi har jo et par unge talenter, som har taget skridtet, og jeg er sikker på, at
hvis de fortsætter, så kan de udvikle sig og blive rigtigt gode. Risikoen er altid, at der kommer for mange
nederlag, og det bliver for hårdt. Vi kan som klub måske støtte juniorerne gennem samarbejdet med andre
klubber, fx arrangere matcher med juniorer fra andre klubber, eller opfordre dem til at deltage i
juniorturneringer. Dette giver både nogle erfaringer, og muligheder for at møde jævnaldrende og stifte
nogle kontakter, som måske gør, at de bliver i Sjælsø Skakklub på længere sigt.

Beretningen blev enstemmigt godkendt af GF.

3.

Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab

Kasserer Bent fremlagde regnskab og budget. Herunder gengives Bents nedskrevne kommentarer:
Vi har et overskud på 3217 kr.
Vi har budgetteret med et underskud på 8310 kr., det vil sige resultatet er 11527 kr. bedre end forventet.
Regnskab 2021 (se nedenfor)
Udgifter
• Vi satte 4500 kr. af til nye spil. Dem har vi ikke brugt.
• Grundet coronaen har vi haft et lavere aktivitetsniveau. Vi har f.eks. har brugt mindre til 8.hvk til
rating og kontingent. Vi fik rabat på kontingentet. Vi har brugt færre penge til præmier f.eks.
topscorer præmier til holdturnering og klubturnering. Disse turneringer blev afbrudt.
Indtægter.
Selvom vi også gav rabat (100 kr. pr. medlem) på kontingent har vi fået flere penge ind i kontingent end
budgetteret. Vi er blevet flere medlemmer og vi har fået kontingent fra juniorerne.
Aktiver - passiver
Vi har en god likviditet.

Det reviderede regnskab.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

4.

Indkomne forslag

Der var ét indkommet forslag fra bestyrelsen selv, om at fjerne det faste punkt 9, ”Samarbejdsaftale med
andre klubber, såfremt en sådan foreligger” fra den faste GF-dagsorden. Dirigenten konstaterede, at dette
er en vedtægtsændring, som dermed skal meldes ud ved den lovlige indkaldelse til GF. Da dette ikke var
sket, kunne forslaget ikke vedtages denne gang.
Dermed afslutter jeg min beretning for den forgangne sæson. Jeg vil gerne fortsætte med uddeling af
præmier, men det kan være, at dirigenten vil have beretningen til debat og afstemning på
generalforsamlingen, før vi går til den del.

5.

Målsætning for den kommende sæson.

Jesper fremlagde det som det vigtigste mål at arbejde på, at klubben beholder sin position i 2. Division og
ikke ender som elevatrhold som det tidligere er set. Til dette formål er der afsat penge i budgettet til
Holdpleje.
Derudover skal successen med juniorskak støttes og opfølges, så vi på længere sigt kan få tilført unge
spillere i klubben. Bent vil kontakte Peter Grau, som er lærer på Bistrupskolen, om mulighederne for
skoleskak.

6.
Fastsættelse af kontingent for det kommende år, samt forelæggelse af
budget
Igen er Bents kommentarer indsat herunder:
Budget 2023 (se nedenfor)
Indtægter
Uændrede kontingent satser
Budgettet for 2022 som blev godkendt på sidste generalforsamling er ikke revideret.
Budgettet er baseret på uændret medlemstal i forhold til nu.
Udgifter
Der er lagt penge ind til køb af brikker, som ikke blev købt i 2021. Bruges evt. i 2022.
Der er lagt penge ind til holdtræning, f.eks. 2 besøg af en stormester. Bruges evt. i 2022.
Budgettet er baseret på uændret medlemstal i forhold til nu og nuværende kontingentsatser til 8. HVK og
DSU.
3 medlemmer er kontingentfri. 1 er æresmedlem og 2 har titler (GM og FM). Det er en policy i klubben at
medlemmer med titler ikke betaler kontingent. Bestyrelsen blev opfordret til nærmere at overveje og
definere kriterierne for at være kontingentfri som titelholder, fx at kontingentfriheden skal godkendes af
bestyrelsen fra sag til sag.
Sergey Klimov GM er ikke aktiv i klubben. Det undersøges, om det fortsat er relevant vi betaler kontingent
for Sergey til 8. HK og DSU, eller om han skal udmeldes.
Bestyrelsen blev opfordret til at overveje hvad klubbens politik er mht. russiske spillere set i lyset af den
igangværende krig i Ukraine. Bestyrelsen blev i den forbindelse opfordret til at kontakte DSU for at høre,
om der er en generel politik i unionen mht. russiske spilleres status.

Aktiver passiver.
Vi vil med udgangen ad 2023 med budgettet for 2023 fortsat have en god likviditet.

Budgettet 2022-2023
Budget og det uændrede kontingent blev enstemmigt godkendt af GF.

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

Formand Jesper, kasserer Bent og menige medlemmer Ole BH, Morten og Frank Iversen samt suppleant
Erik Both havde alle tilkendegivet, at de var villige til genvalg i deres respektive roller. Dette blev
enstemmigt godkendt.

8.

Valg af revisor og en suppleant for denne

Arne blev genvalgt til revisor og Palle V. Henriksen til revisorsuppleant enstemmigt.

9.

Samarbejdsaftale med andre klubber, såfremt en sådan foreligger

Der var ingen kommentarer under dette punkt.

10.

Eventuelt

Arne præsenterede en bog af Hans Endrup Jacobsen om hans skakliv. Arne har foreslået bestyrelsen, at
invitere Hans til at komme og fortælle om skaklivet i Nordsjælland med udgangspunkt fra hans bog. Jesper
K svarede, at bestyrelsen er positivt indstillet for at afholde et sådant arrangement, men det kan først blive
i den nye sæson.
Ole BH fortalte, at vores webhotel for birkeskak.dk er ved at lukke. Det er et meget lille firma, og han har
modtaget besked om, webhotellet lukker inden for overskuelig fremtid. Han har fundet et nyt, hvor prisen
vil være 249 kr./år. Ole BH vil prøve at modernisere den meget enkle hjemmeside, vi har, med værktøjer,
som det nye webhotel nordicway.dk stiller til rådighed.
Ole BC spurgte ind til proceduren for den fil med samlede partier, der kan findes på den interne
hjemmeside. Lars Laustsen har haft ansvaret til at samle ind fra holdledere. Jan Thomsen meldte sig til at
tage over og vil i fremtiden samle partier fra holdledere og KM-deltagere.
Det blev diskuteret, hvad vi skal bruge de aftener til, hvor der ikke er hverken KM eller holdturnering. Andre
klubber har en ”udfordringsturnering”, hvor man kan udfordre sine naboer på styrkelisten mhp. at bytte
plads. Bestyrelsen blev opfordret til at overveje, hvordan en tilsvarende type turnering kan ’skrues
sammen’ i forhold til Sjælsø Skakklubs behov.
Ole BH opfordrede til at være med til Hørsholm Kulturdag og Birkerød Torvedag, hvor klubben normalt har
stande.
Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede GF afsluttet.
Umiddelbart efter GF uddelte Jesper forskellige præmier:
Vindere klubturnering 2020 -2021
1. Svend Harling (6 ud af 8)
2. Morten Poulsen (6 ud af 8)

200 kr
100 kr

Topscorer 2021-2022
Hold 1: Palle (5,5 af 6)
Hold 2: Bent Guldborg (6 af 7)
Hold 3: Jacob Lomholt (3 af 5)

100 kr
100 kr
100 kr

Rating fremgang: Peter Sonne (+189)

100 kr

Derudover: Gave til Bent Guldborg for juniorskak, og Ove Rytter Jensen for turneringsledelse.

