
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der indkaldes til den årlige generalforsamling 
tirsdag den 1. Maj 2001 klokken 19,15 i vort 
klublokale på Kildebjergskolen i Mørkøv. 
 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Valg:   Formand Jens Lundberg (på valg) 
                 Kasserer Bent Søndergaard (ikke på valg) 
                 Sekretær  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 
 
Forslag bedes afleveret til formanden senest dagen 
før generalforsamlingen. 
Der afsluttes med præmieoverrækkelse og 
lynturnering 

 

Generalforsamling Tornved Skakklub 

Vel mødt! 

Vi starter næste sæson 14.8.2001 

Jens Lundberg 59277938 

e-mail: jelu@mobilixnet.dk 
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Generalforsamlingen  den 1.maj 2001: 
Formandens beretning . 
Årets gang: 
1. Start nye bestyrelse 24.5. hos Erling 

1.1. CTS DATA CUP 01 
1.1.1. lokaler /søndag den 4.3.01 
1.1.2. 8.rd 
1.1.3. arb.plan 

1.2. Nøgler, 2 sæt, ide Bent , åben klub, selv om vi spiller på udebane 
1.3. Skoleskak/ weekendlejr hos Svend 
1.4. Kopi af holdskakpartier til senere teoretisk gennemgang og ”de bedste på nettet” 
1.5. Hjemmeside ajourføres hver uge i skaksæsonen 
1.6. Mail adresser  til klubbens udsendelse af nyhedsbreve 
1.7. Materiel? Forslag at anskaffe 4 komplette sæt 
1.8. Venskabsklub Kalundborg. Vi besluttede at afvente nærmere til 2001. 

2. Status og lyn 15.august 
3. 2.aftener med 2 gange ½ times partier. Claus J vandt med 4/4 
4. Klubturnering over 6 runder med 9 deltagere. Erling og Jens fik hver 5/6 og samme korrektion. Da Erling havde 

vundet indbyrdes parti gik sejren således til ham. Til lykke! 
5. Holdkampene i A2 rækken blev det til 24 point og en plads som nr. 6. Det blev mere spændende end godt i 7. 

runde, da vi skulle møde Dianalund og hvor Kalundborg, Skovbo og vores klub skulle afgøre bundpladserne. 
Desværre måtte Kalundborg strække våben og rykke ned. Oprykker fra vor række blev Holbæk, som nu skal 
dyste i M-rækken. Topscore hos os blev traditionen tro Svend  med 4½ point, hvor Jens havde det samme, men 
placeringen på styrkelisten afgør. Der var stor stabilitet på holdet, idet der kun blev brug for 2 reserver, Ole (1) 
og Per (4). Vi kunne måske have brugt en reserve til Slagelse kampen, men lad det nu ligge. Keld havde taget fejl 
af vi allerede skulle spille om mandagen. Vi havde god PR i Holbæk Amts Venstreblad. Det er blot ikke altid vi kan 
regne med at få skak i avisen. Det er  dog llykkedes 4 ud af 6 gange. Den første kamp fik jeg ikke skrevet om, da 
jeg ikke deltog. 

6. November spillede vi en løbende ½.times turnering, hvor Claus J har føringen efter 3 runder. Vi nulstiller nu 
turneringen  og starter den igen i efteråret. 

7. Juleafslutningen 12.dec hvor de traditionelle julelege (handicap turnering) blev gennemført (dog uden Egil, der 
holdt sig strengt til programmet og kom til en lukket dør ugen efter). Jeg mente dog i bilen på vej tilbage fra 
Slagelse holdkampen, at have sagt at vi skubbede julen 1 uge frem, men det blev misforstået i motorlarmen. Jeg 
håber Egil at du har tilgivet  mig for ulejligheden.  

8. Efter jul startede udfordrings matchen med  5 runder, hvor møde %, pointantal og rating udvikling talte ligeligt. 
21 partier blev gennemført med 9 deltagere. Vinder blev Keld med 3 point, 100% møde og ratingudvikling på 
+43. 

9. CTS DATA CUP 2001 
9.1. 48 deltagere var med i år. Tilmeldingen forløb ellers godt i starten af januar, men ebbede lidt ud til sidst.  
9.2. Første runde blev udsat til kl 10,30 p.g.a. togplanen skulle matche. Det bevirkede desværre at der blev for 

lidt tid mellem runderne. Det tager tid at indtaste resultater, printer resultater  og trække lod. Turnerings 
programmet bestod endnu sin prøve, nu efter 2 år. Jeg kunne ønske mig et program der kan trække lod og 
sådant et har jeg fundet på ”nettet” det hedder ChessManager. Desværre kan det kunne klare 32 spillere 
med monrad, men andre turneringsprogrammer er på trapperne, således at deltagerantal på 50-60 personer 
kan klares. Tilbage til turneringen, hvor det blev meget spændende, idet Nicolai Pedersen, Nick de Firman, 
Peter Heine og David Bekker-Jensen alle havde 6½ point ud af 8. Lynskak omkampen gik som bekendt til 
Peter Heine, som fik den flotte computer, der var skænket af CTS DATA. Tornved Skakklub skal her markere 
en stor tak for samarbejdet og håber naturligvis at firmaet er os behjælpelig en anden gang. Her vil jeg også 
takke de øvrige klubmedlemmer, der deltog i arrangementet , både som aktive spillere, men også de arbejds 
ivrige, der gik til hånde med alt det praktiske.  

9.3. God PR i avisen og efterkritik fra en deltager (Anders Vælds fra Holbæk). Læs bilag: [A] 
10. Invitationsturneringen Kalundborg Tornved med 5 runder. 12 fra Kalundborg og 8 fra Tornved, blev vundet af 

Jens Mott fra Kalundborg  og nr . 2 enten Erling eller Jens (hvor der afventes udfaldet af de udsatte kampe). I 
gruppe 2 vandt Egil  og Keld blev nr. 2 i gruppe 3. Pokalturneringen, hvor vinderen er den Tornved spiller, der får 
flest point  gik til Egil med 4 point. Keld fik ganske vist også 4 point, men i en lavere gruppe. 

11. Lynturneringen i Kalundborg i sidste uge med 6 deltagere fra Tornved vandt Jens Mott (7/8) og de samme pointtal 
fik Svend, men med end svagere korrektion. 

Externe: 
1. Ansøgning om benyttelse af kommunale lokaler afleverede jeg 30.maj 2000, hvilket blev godkendt af kulturel 

forvaltning den 3. aug. 2000. 
2. Vi har haft gratis annonce i fællesprogram for aftenskoler og foreninger i Tornved Kommune, hvor programmet er 

hustandomdelt i august måned. 
3. Tornved Skakklub blev inviteret til at deltage i middelalder marked i Jyderup i Drivsåtskoven ved Skarridsø den 

1.-3.september, hvor vi skulle sidde og spille skak i ført den tids dragter m.v. Vi tog ikke imod udfordringen og 
blev hjemme. Jeg bemærkede da også i denne weekend at vejr guderne heller ikke var med arrangementet, det 
regnede. 

4. Henvendelse fra Statsfængslet i Jyderup i november fra en fængselsfunktionær Allan Pedersen, der bl..a. spurgte 
om vi ville lave en aktivitet til fængslets område? Jeg svarede skriftlig tilbage at et samarbejde havde vi intet 
imod, men vi ville helst se ”fangerne” på Kildebjergskolen. Det har vi jo også prøvet tidligere uden problemer. 
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5. I februar en henvendelse fra Tornved Lokalhistoriske arkiv med projekt, der går ud på at beskrive de lokale 
foreninger.  Der var et antal spørgeskema, som jeg med rund hånd har delt ud blandt medlemmerne. Hvis der er 
nogle der ikke har fået skema endnu og godt kunne tænke sig at støtte det gode formål med indsamling af viden, 
der efterhånden går tabt kan man få ekstra eksemplarer på biblioteket. 

6. Jeg ansøgte om skoleskak tilskud for 6 deltagere (ganske som jeg plejer)  i december måned. Jeg hørte intet, 
men fik så svar i marts, hvor Tornved Skakklub først skal godkendes som folkeoplysende forening. Jeg måtte 
derfor sende et skema yderligere med ”oplysninger om kredsen” og afventede nu chechen på de 210 kr.!  
27.marts ville de have vores vedtægter for at se om de er i overenstemmelse med BEK nr 990 af 3/11-2000 Kap. 
1., hvor vedtægter skal indeholde bestemte otte krav. Den sidste udvikling er brev fra 3. april hvor vores 
vedtægter nu er sendt til udtalelse i kontakt- og igangsætningsudvalget og vil derefter blive behandlet på 
Folkeoplysningsudvalgets møde den 15.maj 2001, hvorefter vi vil høre nærmere. Ved nærlæsning af vores love 
mangler der måske ”foreningens hjemsted” og  ”tegningsret for foreingen”. Jeg vil ikke til denne 
generalforsamling komme med forslag til vedtægtsændring . Det må vi afvente. Det er ikke blot tilskud til 
skoleskak, vi får problemer med, men også de ”anviste kommunale lokaler”. Så vi kan teoretisk godt komme i 
denne situation at vi ikke kan få lokaler før vores ”vedtægter” er godkendte. Det er der dog råd for, idet vi derfor 
må afholde en ekstraordinær generalforsamling.!? 

7. I vejviseren Mostrup Gule sider har vi været en del år. Jeg har hvert år fået en talon, om vi har ændringer. 
Efterhånden har vi både fået @-mail og web. Adresse med, så det er helt fint. Vi står under fritid -  og 
sportsforeninger . Her for 14 dage siden er nu næste skridt kommet, idet Mostrup nu er på ”nettet” og tilbyder en 
gratis foreningsside med foreningens stamoplysninger, billeder og en brødtekst. Oploadingen sker via bruger nr. 
og kode. Jeg har i søndags ført en side ind med lidt skakbrikker og  forskellige hint. 

2.hovedkreds: 
1. Delegeretmøde 6.april 2001 i Nykøbing F, hvor jeg deltog, blandt 21 deltagere. I hovedkredsen er der desværre 

en afgang på 60 medlemmer, men god fremgang er der i Dianalund skakklub, der kan mønstre 11 nye 
medlemmer. Klubben får da også initiativ præmien. Hæderstegnet til en person gik til Erik Carlsen i Køge. 
Formanden Niels Steen Larsen anbefalede at kigge i Skakbladet nr. 4 med gode råd om hvordan man får nye 
medlemmer og fortsat kan blive ”hørt”  og ”set” i lokalsamfundet.  I 2003 skal der markedsføres jubilæum (100 
år), hvor man antagelig vil satse på ”breddearrangement”. Forslag til vedtægter om ændring af stemmeret for 
hver 10 påbegyndt medlem tidligere i skakalmanakken skulle ændres til optælling i løbet af 4.kvartal (lidt upræcis 
synes jeg og Bruno S, Dianalund) men blev vedtaget med 42 stemmer ud af 44 (de 2 stemmer sad jeg med, da 
jeg synes at jeg hverken kunne stemme for eller imod.). På delegeret mødet blev vedtaget uændret kontingent. 
Til nyt bestyrelsesmedlem blev forslået Erik Hansen, Præstø, som blev valgt i stedet for Svaba, Næstved der var 
trådt ud inden delegeretmødet. 

2. 25 EMT turneringer bliver der afholdt i denne sæson, hvor der virkelig bliver kæmpet om EMT point (du kan se 
listen på 2. hovedkreds hjemmeside).  

3. Under eventuelt, bad jeg om ordet, hvor jeg redegjorde for mine tanker om 2. hovedkreds web sider:  
3.1. Organisation af siderne: 

3.1.1. holdturneringen: 
3.1.1.1. resultater, tabeller for rækkerne, spiller resultater 
3.1.1.2. indraportering af holdresultater, hvorefter data kommer inden 24 t. 

3.1.2. åbne turneringer: 
3.1.2.1. turneringsindbydelser, med direkte mail til turleder 
3.1.2.2. EMT stillingen 

3.1.3. aktivitetskalender: 
3.1.4. dato for aktuel og deadlines for turneringer  
3.1.5. klub kontakt: 

3.1.5.1. links til klubber egne sider 
3.1.5.2. tilbud om ”gratis” hjemmeside til hver klub, der ikke p.t. har nogen 
3.1.5.3. mails, distributionslisten  

3.1.6. bestyrelse: 
3.1.6.1. kontaktpersoner, formands ord, meddelelser, gæste bog m.v. 

3.1.7. junior nyt: 
3.1.7.1. juniorsiden (Ringsted) Poul Buhl juniorleder, stævnekalender 
3.1.7.2. kontaktpersoner og instruktørvejledning 
3.1.7.3. GPJ stillingen 

Organisation: 
1. Fra Tornved har Svend, Bent og Egil deltaget i EMT i Dianalund også benævnt Holberg turneringen. Svend skal 

roses for den meget fornemme 1.plads, men også Bent og Egil gjorde det godt. Bent har også deltaget i Gislinge 
og er topscore med 18 grand prix point, foran Svend med 12½ og Egil med 9½. 

2. Fra et skriv fra hovedbestyrelsen har jeg læst at der vil være 700 færre medlemmer i 2001, hviket betyder at der 
kommer til at mangle 10.000 kr i kassen. Der var ikke interesse for kontingent stigning, med at der skulle tæres 
af vækstfonden til dækningen. 

3. Fra DSU har vi modtaget særtryk på skakbladet og skoleskak, som vi kan give til nye medlemmer og 
interesserede. Jeg kan som formand for klubben bestille 5 sæt, hvilket jeg naturligvis gør, såfremt der er 
stemning for dette? 

4. Vort smertensbarn er skoleskak, idet der er for få elever, synes Erling. Jeg synes han har ret. Jeg har talt lidt med 
Svend om en ny mulighed, idet vi forlægger skoleskakafdelingen hos Svend privat. Giver ham et skakmateriel han 
skal bruge. Øve bøger  i form at bronche, sølv og guld springer. Samt måske et beskedent honorar for at åbne sit 
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private hjem for ”rødderne”. Vi kan i klubben derfor koncentrere os om at starte præcis kl 19,30 og spille mindst 
til kl 22,00 hvor de første trætte sikkert går hjem.  

5. En anden tanke er sommerskak i form af hyggeskak (½ times eller 20 min.partier ) på privat basis på skift. Jeg 
tager 4 skaksæt med som kan lånes. Jeg vil gerne have kommentarer herom  og om vi kan finde nogle datoer.? 
Jeg skal lige nævne at det faktisk er Frantz gode ide. 

6. Til sidst vil jeg trætte jer med lidt medlemstatistik for Tornved Skakklub. Vi er uændret 13 medlemmer. Det er da 
godt at vi ikke skal sidde til bords samtidig. Vi er 10 seniorer og 3 pensionister. Alders mæssig er vi blevet 1 år 
ældre og har nu en gennemsnitsalder på 55 år. Så jeg er jo en ung mand endnu! 
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