Generalforsamling Tornved Skakklub

Der indkaldes til den årlige generalforsamling
tirsdag den 2. Maj 2000 klokken 19,15 i vort
klublokale på Kildebjergsskolen i Mørkøv.
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Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Valg: Formand Jens Lundberg (ikke på valg)
Kasserer Bent Søndergaard (på valg)
Sekretær Erling Bruun (på valg)
Egil Sørensen (ikke på valg)
Claus Sørensen (ikke på valg)
Suppleant: Svend Ellegaard
Revisor: Claus Jensen og Keld B.Andersen
Suppleant : Kaj N. Andersen

6. Eventuelt
Forslag bedes afleveret til formanden senest dagen
før generalforsamlingen.
Der afsluttes med præmieoverrækkelse og
lynturnering

Vel mødt!
Vi starter næste sæson 15.8.2000
Jens Lundberg 59277938

Formandens beretning 2.5.2000
1. Årets gang
1.1. bestyrelsesmøde hos Svend 31.5.99, se bilag
1.2. bestilt lokaler, nyt blev anvist og skabe kom lidt længere væk. Vi har nu fået 2 skabe.
1.3. I sæsonen har vi spillet ½-times partier over 2 gange med 8 deltagere, hvor formanden
lavede 4 pinde ud af 4. Se bilag
1.4. Vi har haft 3 aftener med teori, hvor udvalgte opgaver fra bronze- sølv- og guldspringeren
blev gennemgået af Svend. Jeg synes selv det gav en masse inspiration. Tårn slutspil er en
vanskelig sag?
1.5. Klubturneringen blev afviklet over 5 runder, med 9 deltagere, Erling blev klubmester med
4½ point. Se bilag
1.6. I holdturneringen sluttede vi på en delt 4.plads med 29½ point. Det var en god holdindsats,
hvor Svend blev topscorer med 7 ud af 7 mulige. Der er diplom fra 2.hk samt et gavekort
til Dansk Skak Salg. Skal vi gøre en undtagelse og overrække præmierne nu?
1.7. Fra januar har vi spillet 5 runders udfordringsmatch, hvor møde%, point, samt rating indgår
i et samlet regnskab. Erling vandt turneringen foran Bent. 12 har deltaget i turneringen.
1.8. Samarbejdet mellem Kalundborg og Tornved gav sig udslag i en fælles invitationsturnering
i 3 grupper over 5 runder, hvor de to blev afviklet her. Vi deltog med 8, med blandede
resultater. Formanden vandt 2 gruppe og Bent vandt gruppe 3. Samtidig får Bent
pokalmesterskabet i klubben, da han scorede flest point. På afslutningsaftenen sidste gang
blev der ønsket et fortsat samarbejde, det tror jeg at begge klubber får megen glæde af.
1.9. CTS DATA Cup 2000 Hurtig skak turneringen 4.marts havde samlet 50 deltagere i
byrådssalen i Jyderup. Det var ikke uventet Peter Heine Nielsen, der vandt 1.ste præmien
som var en bærbar pc skænket fra Claus’s firma. Vi er i skakklubben ikke så lidt stolte af
hvor fint arrangementet kørte. Om turneringen kan gentages ved jeg ikke i denne stund,
men vor sponsor må da gerne gentage opfordringen, så bestyrelsen kan arbejde videre på
sagen.
2. Status medlemmer
2.1. Vi er nu 13 medlemmer, hvoraf 2 er pensionister. Medlemsfremgang på 30% (+3) hvilket
lover godt for fremtiden. Jeg mener godt at vi også kan stille med et C hold med 4 mand.
2.2. medlemstilskud for 1999 skoleskak spillere 8 x 35 kr
3. Hjemmeside
3.1. består nu af ca 100 sider, ajourføring i jan, februar, marts hver uge. Vi har links fra DSUs
hjemmeside og jeg mener vi har været besøgt pænt. Hvor hurtigskak turneringen har spillet
en stor rolle. En tredje del blev tilmeldt via E-mails, På hjemmesiden, der er en slags
udstillingsvindue, ligger udvalgte partier fra medlemmerne, samt oplysninger om
turneringsresultater, hold, klub, billeder fra vor CTS DATA CUP 2000 turnering , samt
gode råd til åbningspillet, midtspillet og slutspillet. Der er ingen tvivl om at internettet er
kommet for at blive og det er nemt og bekvemt. Jeg vil lige opfordre medlemmerne til at
meddele evt. E-mail adresser, det vil på denne måde være hurtigt og billigt at sende
meddelelser rundt. Jeg kunne evt. forestille mig at vi kunne lave en lille internet turnering
blandt medlemmerne i Tornved, der har lyst til det (korrespondance).
3.2. Internet siden vil jeg forsøge at ajourføre, mindst hver måned, dog vil den ligge stille frem
til 15.august hvor vi igen starter aktiviteter i klubben.
4. 2.HK
4.1. Delegeret møde primo april 2000 vi deltog ikke. Jeg har spurgt flere fra bestyrelsen, men
der var ikke nogen der kunne den dag.
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4.2. Forslag om 2 opkrævningsterminer har vi forsøgt at afvise, hvor jeg har støttet formanden
med fuldmagt på DSU delegeretmøde i påsken i Ålborg, se bilag
4.3. Pokalstævnet i Dianalund sidst i marts kunne vi desværre ikke stille hold, så Tornved var
ikke repræsenteret der , men det var vi sidste år. Vi håber det kan lade sig gøre i næste
sæson.
NVS
5.1. generalforsamling 26.2.00, se bilag
Ekstern
6.1. Agenda 21 stiftende generalforsamling, vi deltog ikke 11.8.99
6.2. Vejviser Mostrup nu også henvisning til vor hjemmeside 22.3.00
6.3. www.Tornved.nu hvor jeg endnu ikke har svaret, idet jeg synes jeg ville lige høre om
nogen her tilstede kender noget til det. (gratis)
6.4. Fællesprogram 1999/2000 kom vi med i. Katalog der sendes til alle i Tornved Kommune.
Igen for 14 dage siden har jeg fået en ny henvendelse, hvor klubben kan annoncere gratis.
6.5. Kulturnet.Vestsjælland er vi med hvor klubbens oplysninger fremgår og links til vor
hjemmeside
6.6. Gir du et spil Skak? Henvendelse fra Danne Johansen i Ry, se bilag
Fremtiden
7.1. En af visionerne er at vi ikke skal have så meget fart på som i her i foråret. Der må og skal
være plads til lidt hyggeskak ind i mellem, hvilket har knebet på grund af de alt for mange
aktiviteter. Mange gik sukkerkold og så mistes glæden ved spillet.
7.2. I efteråret håber jeg dog imidlertid på at vi kan finde 2 skakaftener til det nye samarbejde
blandt de seks klubber i Nordvestsjælland. Jeg håber på nogle tilkendegivelser her på
generalforsamlingen?
Ros ris ros
8.1. Jeg vil gerne rose medlemmerne for det pæne fremmøde på klubaftenerne. Der har altid
været mindst 6 deltagere og mange gange 9 fremmødte.
8.2. Risen er at ved afslutning af stævnet i byrådssalen, hvor vi selv skulle rydde op og gøre
rent, var der til sidst kun Claus og undertegnede tilstede, (dog fik vi god hjælp af
ægtefæller). Jeg håber hvis arrangementet skal gentages, at der vil melde sig frivillige fra
klubben.
8.3. Rosen er at under og før hurtigskak turneringen var der rigtig god hjælp fra medlemmerne.

