Generalforsamling Tornved Skakklub

Der indkaldes til den årlige generalforsamling
tirsdag den 7. Maj 2002 klokken 19,15 i vort
klublokale på Kildebjergskolen i Mørkøv.
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Valg: Formand Jens Lundberg (ej på valg)
Kasserer Bent Søndergaard (på valg)
Sekretær Erling Bruun (på valg)
Svend E Christensen ( ej på valg)
Claus Sørensen (ej på valg)
Suppleant: Claus Jensen
Revisor: Kaj Andersen og Keld Andersen
Suppleant : Egil Sørensen

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

Vel mødt!
Vi starter næste sæson 13.8.2002
Jens Lundberg 59277938
e-mail: jelu@mobilixnet.dk

Generalforsamlingen den 7.maj 2002:
Formandens beretning.
Årets gang:
1. 9.5.2001. Invitation til klubben fra Tornved Lokalhistorisk arkiv, hvor vi kunne fremvise
vore aktiviteter fredag 18.5 i Byrådssalen eller udendørs i tilfælde af godt vejr. (jeg talte
med en del bestyrelsesmedlemmer og vi synes ikke vi kunne afsætte mandskab til
opgaven)
2. 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 .
3. Start nye bestyrelse 15.5. hos Jens
3.1. CTS DATA CUP 02
3.1.1. lokaler søndag den 3.3.02
3.1.2. 7.rd
3.1.3. arb.plan
3.1.4. økonomiske overordnet plan for turneringen
3.2. Nøgler, 2 sæt (formand åbner og lukker , reserve nøgler hos Bent)
3.3. Skoleskak/ hos Svend privat torsdage fra kl. 15 –16,30 . Efterårs skaklejr.
3.4. Kopi af holdskakpartier til senere teoretisk gennemgang og ”nu er der 32 partier på
nettet hovedsagelig nye spilede i årets løb (tak for lån af partilister))”
3.5. Hjemmeside ajourføres hver uge i skaksæsonen
3.6. Mail adresser til klubbens udsendelse af nyhedsbreve (5 breve har været udsendt i
sæsonen)
3.7. Materiel? Forslag at anskaffe 3 sæt
3.8. Venskabsklub Kalundborg. Vi besluttede at afvente nærmere til slutningen af 2001 og
høre om Kalundborg havde et udspil
3.9. Vi vedtog at gennemføre 2 partier på 1½ time med modsatte farver for
klubturneringen.
3.10.
Vi talte om vore lokaler, Hvordan kan vi gøre dem hyggeligere og indbydende.
Kan vi få lov at spille på lærerværelset eller lignende?
3.11.
Sommerturneringen som blev aftalt på den sidste tirsdag i hver måneds udgang.
Hos Frantz, Svend og Kaj.
4. 16.5. Tornved Skakklub kunne beskrive deres aktiviteter og komme gratis med i det
husstands omdelte hæfte over foreninger og aftenskoler i Tornved Kommune (august).
Inputmaterialet blev naturligvis sendt, således at vi både fik vor skoleskak side hos Svend
og voksenskak side på Kildebjergskolen.
5. 21.5. I dag har vi i dag fået afslag fra Kulturelt Forvaltning i Tornved Kommune om at være
en folkeoplysende forening. Dette indebærer at vi intet tilskud kan få. Det er ikke vore
vedtægter der anfægtes, men der lægges en meget hård linie. Vi kan anke sagen indenfor
4 uger. Men det er meget tvivlsomt om vi får noget ud af det, bortset fra at samarbejdet
med Tornved Kommune derved kan lide et betydeligt knæk. Vi kan stadig få "gratis" lokaler
på skolen, men vi kan overhovedet ikke stille krav om bedre lokaler eller lignende.! Jeg har
allernådigst fået lov til at høre pedellen på Jyderup Kommune skole om alternativer der,
men her er total rygeforbud og vort materiel skal vi formentlig tage med fra gang til gang!
(Upraktisk)
6. 23.5 Ansøgte jeg kommunen om leje af Rådhus salen til 2 og 3.marts 2002, hvilket blev
bevilget os. (årsagen til den hurtige ansøgning var at holde jazz klubben ude af lokalerne,
så vi ikke om søndagen skulle stå med et uryddelig lokale)
7. 29.5 Deltog 4 til det første sommerstævne hos Frantz. Det var Svend, Bent og Jens der
mødte op som gæst. Vi fik et par hyggelige timer også med andet end skak!
8. 26.6 Der deltog 6 til næste stævne hos Svend (i de nye skoleskak lokaler, som vi
indviede).
9. medio juli: I Vesterhavsturneringen, Esbjerg vil jeg nævne Svends flotte præstation, hvor
han klarede 4 (ud af 7) en 3. plads i M-l rækken og fik 21 ratingpoint og ligger nu som
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nummer 189 på DSU's liste. Og som nr. 10 på 2. hovedkreds ratingliste. På listen
(1.5.2002 er 540 registrerede ) Indgang fra portalen via 2. hovedkreds side.
10. Ansøgning om benyttelse af kommunale lokaler afleverede jeg 30.juli 2001, hvilket blev
godkendt af kulturel forvaltning den 31 juli 2001. Jeg har spurgt Kildebjergskolens kontor
om der var mulighed for bedre lokaler og om vi kunne holde et skakstævne for 64 spillere.
Det mente skolen ikke at kunne klare, hvorfor vi måtte afslå at afholde afslutningen på A2
rækken i Tornved.
11. 31.7. I Torbenfeld skovene, hvor Kaj havde lån jagthytten. Fine rammer til sommerskak.
De seks deltagere var foruden Kaj, Jens ,Frantz, Bent, Erling og Keld. Formanden tillod sig
den frihed at vinde turneringen med 5 pinde. (undskyld til de berørte).
12. 14.8 1. møde aften med optælling af materiel og lynturnering
13. 21.8 rest af august og september spilede vi klubturneringen 2x 1½ times med opsparet tid
og modsatte farver . Svend vandt med 10 point og blev dermed klubmester.
14. 11.9 lukkede vi p.g.a. forholdene i USA. Ingen havde synderlig lyst til at spille skak på
denne dag.
15. 2.10 mødtes vi hos Svend til en god teoretisk gennemgang af forskellige cambit åbninger
og praktisk spilletræning med disse. Meningen var at vi skulle turde prøve dem til årets
kommende holdkampe.
16. 9.10 startede vi en sæsonen gennemgående ½ times turnering (i alt 9 x 2 eller 18 runder)
uden forhåndstilmelding. Svend vandt med 12 point (100% score). Nr 2 blev Frantz og
Bent begge med 6 point. Der blev i sæsonen spillet 62 ½-times partier med i alt 10
deltagere.
17. 17.10 – 18.10 skaklejr hos Svend
18. Nov. og dec.: Vi havde gennemført 3 af de 7 holdkampe og vi ligger med 11½ point på en
delt 5.plads sammen med Køge. Det er meget lige i A2 gruppen, idet der kun er 4 point fra
bund til top, så alt kan ske.
19. 18.dec. Juleafslutning med den sædvanlige handicap lyn med indlagte overraskelse så som
vend brættet og andre smadder irriterende påhit. Som noget nyt havde vi både gløgg og
æbleskiver på programmet. Flot initiativ fra Kaj og Keld.
20. 8.januar 2002 startede vi året med en fortsættelse af vor ½ times turnering. (5 gang med
runde 9-10)
21. 22.1 Startede vi invitationsturneringen med 5 runder. De 3 i Kalundborg og 2 her i Mørkøv.
Kalundborg-Tornved med 3 grupper af 6 hvor hver klub kunne mønstre 9 spillere. Jeg
synes at vi havde en 100% opbakning. Gruppe 1 blev vundet af Svend, der ellers måtte se
sig slået af Kell Kofoed, Kalundborg. Nr. 2 blev undertegnede. I gruppe 2 blev vinderen
Flemming Christensen, Kalundborg og Egil en 2. plads. Gruppe 3 blev rent internt opgør
mellem Frantz og Keld, hvor Frantz tog sejrens palmer, hvor Keld fik 2. pladsen. Frantz
opnåede flest point og blev samtidig pokalmester med 4½ point eller 90% score.
22. I uge 7 Fra Tornved har Bent l deltaget i EMT i Dianalund også benævnt Holberg
turneringen. Det er rart at Tornved Skakklub således er repræsenteret i EMT sammenhæng
og konkurrencen. Bent har således opnået 10 point og placeret som nr. 150 ud af 236.
23. 3.4 CTS DATA CUP Turneringen hang i en tynd tråd ved ordinær tilmeldings udløb 1 uge før
afviklingen. Der var indløbet under 25 tilmeldinger og det var knap nok. Vi gav dog et par
dages mere frist og det lykkedes så at få lidt flere med. Faktisk nåede vi op på 30 men
senere kom der 3 afbud og vi fik formået Egil til at deltage. Turneringen var delt op i 2
grupper med 14 i hver. Gruppe 1 blev vundet af Kristian Hovmøller med 6 point foran
Thorbjørn Bromann med 5½ point efter et heftigt opløb mellem disse.
3.præmien gik til Jacob Sylvan og Svend E Christensen begge med 4½ point.
Rating spurt præmien (under 2000 rating) blev vundet af Arne Bjørn Jørgensen med 48
rating point. Gruppe 2 Omkamp (lynskak) mellem Jesper Friis og Tonny Carlsen , blev
vundet af Tonny Carlsen. 3.præmie blev vundet af Jens P.F.Pedersen med 4½ p.
Rating spurt præmie under 1500 fik Jimmy Carlsen med 83 point. Tornved Skakklub havde
Egil og Ole med i Gruppe 2 og Erling og Svend i Gruppe 1. Resten af medlemmer havde
opgaver af den ene eller anden karakter med afvikling af turneringen. Der var foruden
kontante præmier fra indskud også gave kort fra CTS DATA på 3.750 kr., hvilket afstedkom
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lidt vanskeligheder, da deltagerne ikke rigtig troede de kunne bruge gavekortene? I gruppe
2 blev indløb der således lidt protester fra Ted Sanbech, der mente at han var blevet snydt
for en pengepræmie, da Jesper Friis tilsyneladende lod det sidste parti tabe. Det var dog
ikke rigtig da han i frustration over det tabte parti udtrykte i for lokalet at han sagtens flere
gange kunne vinde partiet. Ak ja ..de skakspillere.
24. Holdturneringen der sluttede meget spændende i Dianalund den 20.marts opnåede Tornved
netop fri fra nedrykning. Vi fik i alt 27½ og en 5.plads. Vi havde marginalerne med på den
rigtige side og fik ½ mere end Dianalund, der måtte rykke ned. Senere spillede Nyk Sj.
mod Præstø for at undgå den næste nedrykning og her trak Nyk Sj. det længste strå og
Præstø må i B rækken. Slagelse rykkede op i mesterrækken med 31 point. Svend blev
topscorer med 6 point ud af 6. Runde 4 mod Dragsholm var Svend ikke med i. Erling
næstbedst med 4 point
25. Lørdag 13.4 var jeg til 2. hovedkreds delegeret møde i Ringsted, som der blev afviklet
temmelig udramatisk. Svend Dyberg Larsen havde allerede sidste år udtrykt at han ville
trække sig af bestyrelsen og dermed skulle der findes et nyt bestyrelsesmedlem. Jeg var
blevet spurgt om det var noget jeg kunne tænke mig og efter nogen betænkningstid har
jeg accepteret, da jeg i forvejen sætter resultater fra holdskakken på hjemmesiden,
modtager resultater fra klubberne m.v. Bestyrelsen er endnu ikke konstitueret, så jeg er
ikke officiel holdturneringsleder endnu. Så det varer lidt før I bør løfte hatten når I møder
mig på gader og stræder. Men ellers er jobbet øretævernes holdeplads med protester og
anker. En sag kan jo desværre komme til at gå ud over mere end 1 hold.
25.1.
På delegeretmøde fortalte jeg om visionerne på nettet og deltagerne mente at vi
skulle gå videre med at skaffe eget domæne og web-hotel, hvilket jeg i sidste uge har
fået etableret. Det koster ca. 500 600 kr. om året, for 50 mb så hovedkredsen burde
have økonomi til dette.
26. 23.4 havde vi afslutning i Mørkøv med Kalundborg på besøg. I alt 12 deltagere.
Lynturneringens 7 runder tog undertegnede sig pænt af og fik 6 point. Erling rendte med
2.pladsen med 5½ pt.
Det var den kronologiske fremstilling. Her lidt medlem statistik 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 57 år.

Medlemsliste / Tornved Skakklub pr.1.05.2002
Født
330626
360530
490215
260306
620911
660702
580801
480730
380617
520905
490822
310908
390324

Fornavn
Kaj Normann
Keld Børge
Ole
Frantz
Erling
Svend Ellegaard
Claus
Jens Kurt
Bent
Claus A
Claus
Egil
Per Lund

Efternavn
Andersen
Andersen
Andreasen
Buchwaldt
Bruun
Christensen
Jensen
Lundberg
Søndergård
Sørensen
Sørensen
Sørensen
Thoft

Adresse
Nørreskovvej 7
Holbækvej 198
Sulten Krog 14
Slagelsevej 29A
Nyvej 3
Palævej 1
Holbækvej 215
Slagelsevej 33
Smedelodden 17
Holmstrupvej 1
Nørreskovvej 4
Nyvej 13
Slagelsevej 85

Postnr.
4440
4440
4450
4450
4420
4450
4440
4450
4440
4450
4440
4470
4450

By
Mørkøv
Mørkøv
Jyderup
Jyderup
Regstrup
Jyderup
Mørkøv
Jyderup
Mørkøv
Jyderup
Mørkøv
Svebølle
Jyderup

tlf:
59275335
59275478
59291282
59209002
59472184
59276869
20321926
59277938
59275273
59208017
59274701
59294099
59207370

mail adresse:
kaj.annie@mail.tele.dk
olaas@mail.tele.dk

59276869@christensen.mail.dk
jelu@mobilixnet.dk
bent.kate.soendergaard@get2net.dk
cs@gothahus.dk
ctsdata@email.dk
Thoft@post6.tele.dk

I alt 13 medlemmer

En af mine projekter er at scanne samtlige tilgængelige protokoller for Tornved Skakklub og
gemme disse på en CD rom til en ekstra bevarelse af historien om Tornved Skakklub. Jeg er
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også gået i gang med at indlæse klubblade og turneringsindbydelser, resultater , avis artikler
(udklip) m.v. For at få listen så komplet som muligt vil jeg da lige her spørge om der skulle
være nogen der evt. .har gemt lidt materiale fra Tornved Skakklub. Det kan være egne
resultater , billeder , ældre klubblade m.v. Alt er velkommen. Jeg ønsker blot materialet til låns
og I får alt tilbage, når jeg er færdig med registreringen. Jeg har gemt det meste fra 1979
hvor jeg kom til, men mangler faktisk alt fra før.
Nu vil jeg slutte mit indlæg i håb om at det har givet et lille indtryk, hvad vi har gang i . Jeg
håber blot at vi kan fortsætte klubben, da det ellers ser sort ud for dansk skak rundt omkring,
hvor vi i 2. hovedkreds har mistet 100 medlemmer på godt 2 år! (fra 826 til 731).
Det positiv er at juniorafdelinger rundt omkring blomstrer op. Det lover godt for fremtiden,
men det gælder om at bevare og styrke interessen for de unge spillere. Forhåbentlig vil disse
komme i skakklubben om få år, parat til at give os andre konkurrence og nye udfordringer.
Tak!
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