Generalforsamling

Tornved Skakklub

Der indkaldes til den årlige generalforsamling tirsdag den 4. Maj 1999 klokken 19,15 i vort
klublokale på Kildebjergsskolen i Mørkøv.
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2.
3.
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5.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Valg:
Formand Jens Lundberg (på valg)
Kasserer Bent Søndergaard (ikke på valg)
Sekretær /holdleder Erling Bruun (ikke på valg)
Egil Sørensen (på valg)
Claus Sørensen (på valg)
Suppleant: Svend Ellegaard
Revisor: Claus Jensen og Keld B.Andersen
Suppleant : Kaj N. Andersen

6. Eventuelt
Forlag bedes afleveret til formanden senest dagen før generalforsamlingen.
Der afsluttes med præmieoverrækkelse og lynturnering
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Velkommen til generalforsamling
Lokaler, Kildebjergskolen, Mørkøv, start 11.8.98, med teamwork, hvor alle klubbens medlemmer faktisk deltog i
den fysiske flytning af materiel. Kendetegnet var at vi måtte ind af et åbenstående vindue på Jyderup
Kommuneskole og en barmhjertig rengøringsdame gik med til at åbne depotrummet for os. På Kildebjergsskolen
har vi vore egne skabe, der dog er lidt svage i låsene, men det går da.
Materiel: Erling og Svend kunne huske at klubben rådede over noget skoleskakmateriel på denne skole, men hvor
det var deponeret var en gåde? Skoleinspektøren / pedellen kunne dog en måned senere komme med en papkasse,
hvor skakure, brikker og brætter blev afleveret til os. Vi er nu en klub der sagtens kan forsyne 30 spillere med
materiel! Flere hvis man ikke spiller med skakure.
For at gøre opmærksom på os selv havde vi en artikel i HAV, Kalundborg Folkeblad samt Jyderup Posten med
opfordring til skoleskak samt for de mere voksne.
Erling har således klaret opgaven med de unge mennesker i gennem sæsonen, desværre nogle gange med ganske få
deltagere. Glædeligt var det at også piger har fundet vej til skakken.
Medlemsmæssigt har klubben status quo med 12 medlemmer. (8.7.98). Skoleskakafdelingen har vil registreret 10
medlemmer.
Udad til har klubben været repræsenteret på Tornved Bibliotek til deltagelse i Vestsjællands Kulturnet. Her er tale
om et forenings register samt en kulturkalender, hvor man kan taste klubbens aktiviteter ind. Informationsteknik
skal der til og det kræver opdatering. Desuden har vi links til skakklubbens egen hjemmeside, hvor jeg hver 14 dag
forsøger at ajourføre siderne med resultater, nyheder m.v. Det er faktisk et klubblad. Jeg håber at nogle af jer har
klikket ind på siden. Der er en tæller på hjemmesiden, så jeg kan følge med i om der overhovedet er nogen, der ser
den.
Klubben har modtaget 6 hæfter med Sidste Nyt fra 2. HK, med resultater, turneringer m.v. Der har dog været
småproblemer her på det sidste, idet redaktøren Jan Riis Sørensen ikke rigtig har kunnet magte opgaven.
Skakmæssigt startede vi med ½ timens partier (2 partier pr. aften), hvor formanden ikke holdt sig tilbage, men
scorede 4½ ud af 6.
Klubturnering, som startede 15.9.98 med 7 runder, med faste spilledage, blev desværre ikke færdigspillet. 5 partier
blev afgjort uden kamp, hvor den ene spiller ikke mødte op og pointet gik til den anden. Der var 2 udsatte partier,
hvor der var meldt afbud, men spillerne glemte desværre at aftale hvornår runden så skulle afvikles. Det var lidt
kedeligt således at konstatere, at turneringen gik lidt i stykker. Undertegnede fik raget flest point til sig 6 ud af 7,
Nr. 2 blev Erling med 5 point.
• Turneringsformen må den nye bestyrelse kigge på til næste sæson, idet skakspiller holder af at komme til skak
i klubben, når det passer dem.
Holdturneringen har vi gennemført flot og bevaret vor placering i A-rækken, selv om det til tider holdt hårdt.
Avisen har pænt modtaget mine noter og kun redigeret ganske lidt i dem.
• 1 kamp før jul mod Skælskør måtte vi aflyse på grund af vintervejr og i stedet spille den i januar. De kunne
kun spille en mandag og det gav lidt småproblemer, også fordi Bent havde motor stop i Slagelse på vejen
derud.
• Resultat mæssigt opnåede vi 29½ point til en delt 4 plads med Holbæk
• Topscorer for holdet blev ikke uventet Svend med 5½ med Erling lige i hælene med 5.
• Pæn stabilitet på holdet, hvor halvdelen af holdet har deltaget i samtlige kampe.
• God grund til at rose Erling som holdkaptajn. Der var dog lige ved at gå ”kage” i det, da formanden kom til at
blande sig i holdsætningen. Undskyld til de berørte!
CTS DATA CUP den 6.7 og 8.november, havde vi som sædvanlig lejet Rådhussalen i Jyderup, hvor vort flagskib,
vor årlige weekendturnering skulle afvikles. Vi har annonceret i Skakbladet, Sidste Nyt samt sendt opslag til
omegnens klubber ca. 1 måned i god tid før start. Desværre var der kun 9 deltagere (udenfor klubben), så vi måtte
aflyse arrangementet. Som minimum havde vi fastsat minimum 24 deltagere (4 grupper af seks). Det er et stort
arbejde at tilrettelægge turneringen så det var meget ærgerligt. Forklaringen på den ringe deltagelse ligger sikkert i
at der nu tilbydes så mange turneringen rundt omkring, så skakspillere er blevet mætte.
ulelyn turneringen blev afviklet efter traditionerne, hvor Claus J, Svend og formanden fik delt juleslikket i mellem
sig. Som det sig hør og bør fik dog alle smagsprøver af de ”søde sager”
På Tornved Bibliotek havde vi en kampagne for skakspillet den 30.jan.1999 en lørdag formiddag, hvor vi havde
allieret os med Claus S således at et par Pc’er var stillet op hvor CM-4000 og 6000 blev demonstreret for de
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undrende biblioteksgæster. Desuden havde vi taget 8 skakspil med "Overskriften var således: Mød 16 dronninger”
Desværre bar anstrengelser i denne omgang ikke frugt, men vi har da gjort opmærksom på os selv.
I foråret 1999 har vi som sædvanlig spillet udfordringsmatch, hvor møde % , points, samt rating, var afgørende for
rangorden. Den højeste rang gik til Bent med bedste placering for møde % og rating og med en pointhøst, der rakte
til 4 plads. Nr. 2 blev Claus J.
De sidste 2 møde aftener i klubben, spillede vi alle mod alle. 20.april vandt Svend (8-mands gruppe) og 27.april
vandt Erling (7-mands gruppe). For at kunne afvikle turnering i rimelig tid blev der kun 1o minutter til hver.
Klubben deltog også i pokalstævnet den 11.april i Dianalund hvor vi blev nr. 5 med 8 point i breddegruppen, hvor
Svend igen var den mest vindende.
På delegeret møde 10.april, hvor jeg desværre var forhindret, men jeg har noteret mig af referaterne, at
medlemstallet fortsat er faldende. ¼-99 er der 843 medlemmer i 2.HK, hvilket er 9 færre end sidste år .Den vigende
tendens har været tydelig i de sidste år, hvilket er bekymrende.
• At kontingentstigning med DSU ideoplæg ”Dansk skak mod nye tider” har været drøftet i lang tid, blev 60 kr.
for seniorer og 40 kr. for juniorer og pensionister samt børnemedlemmerne skal stige 30 kr. årligt.
Kontingentet pr.1.7.99 vil årligt være 284 kr. for seniorer og 192 kr. for pens/juniorer og 82 kr. for børn. (incl.
2.HK og DSU)
• At det indkomne forslag, stillet af Nakskov, blev droppet af forslagsstilleren, da det var praktisk umulig at
gennemføre (hvis der var længere end 70 km kunne man finde en mellemklub på distancen og spille der).
Til Dennis Døngart har jeg bekræftet, at han har deltaget som skoleskakinstruktør 4 timer ugentlig fra 1.8.96 til
1.4.97. Attesten skulle han bruge for at komme ind på Universitetet. Ulønnet arbejdet tæller åbenbart med som
gode point for at højde karakter niveauet. Ideen er hermed givet videre, hvis der er nogle af de tilstedeværende der
måske har tanker om at studere på højere læreanstalter..
Fra Tornved Kommune har vi modtaget korrespondance for Agenda 21, offentlig møde 14.4.99, hvor jeg som
formand har delt 8 foldere ud til medlemmerne. Noget med grønne projekter, miljø og vandsparekampagner.
• 18.3.99 om middelaldermarked, der skal afholdes 27.28 august 1999, hvor klubben opfordres til at komme
med aktiviteter som kampe, bueskydning, slagvåben, men også gøgl, dukketeater og brætspil. Mødedag var
26.4 99 hvor man kunne få nærmere information. Ingen fra klubben havde interesse i det, da det også krævede
middelalder dragter og andet udstyr, som man selv skulle sørge for.
Fra Nykøbing Skakklub ved formanden Peter Holst har jeg modtaget et brev i slutningen af apr.99 med opfordring
til at høre medlemmernes mening om hans forslag om at dele NVS’s bankbog, hvilket ordlyd, jeg ønsker at
fremføre under pkt. eventuelt.
Med hensyn til min kandidatur til fortsat formandspost, ønsker jeg at fremføre følgende: Jeg har overfor en del
medlemmer givet udtryk for en slags frustration over for arbejdsopgaverne og at jeg også en gang i mellem har lyst
til at blive hjemme og finde alternative hobbyer, så som at spille noget mere bridge, hvilket til tider finder jeg mere
udfordrende og hyggeligt. Men jeg er kommet til den konklusion, at såfremt klubben stadig kan bruge mig så er jeg
fortsat til disposition. Det kan godt være, at vi må have ændret noget på organisationen, idet jeg også har bemærket,
at Erling ikke længere ønsker at varetage holdlederens job.
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