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Nyhedsbrev 7. udsendt 10.sept.2002 

 

Sidste udkald for Tornved Skakklub?!  

Invitationen / indkaldelsen er samtidig (i dag onsdag) sendt ud også med "fodpost" til samtlige medlemmer af 
Tornved Skakklub, da jeg jo ikke kan være sikker på at alle får læst sin e-mail inden mødet.  

Håber meget på din deltagelse, da det nu er ved at være sidste ukald for Tornved Skakklubs beståen?! 

Hovedtemaet er "skal vi lukke?, skrue helt ned på vågeblus? eller kan vi samarbejde med at bygge klubben op 
på ny 

"Som formand for Tornved Skakklub tillader jeg mig herved at indkalde til spillermøde, tirsdag den 
10.september 2002 kl. 19.30 i klubbens lokaler på Kildebjergskolen i Mørkøv.  

Dagsorden er en drøftelse af, hvordan vi kommer videre og ud af den meget kedelige og trykket stemning, der 
er kommet i klubben her på det sidste. Efterhånden er fremmødet i klubben kommet ned på et uacceptabelt 
antal, idet der faktisk ikke længere er basis for at spille en seriøs turnering. Den manglende opbakning må have 
sit udgangspunkt i dårlige spille-, medlems- eller andre - grunde? 

Endvidere skal klubben senest medio september 2002 tilmelde sig hovedkredsens holdturnering, hvorfor vi 
også må tage en beslutning om hvorvidt vi have hold med i turneringen m.v. 

Spillermødet den 10.9.2002 er ikke en ekstraordinær generalforsamling. Jvf. § 8 i klubbens vedtægter: 
”Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst tre bestyrelsesmedlemmer eller en tredjedel af 
medlemmerne kræver det” 

Uden for dagsordenen kan jeg [som nyvalgt holdturneringsleder i 2. hk] berette og redegøre for situationen i 
hovedkredsen og DSU, idet der er referater fra bestyrelsesmødet 25.08.2002 og fra HB 31.08 – 01.09.2002. 

Af hensyn til det praktiske, kaffe, kage m.v. ønsker jeg gerne en tilbagemelding om din deltagelse". 

Med venlig hilsen Jens Kurt Lundberg 

 

Nyhedsbrev nr. 8, 2.oktober 2002 

Kære klubkammerater! 

Vi kan desværre ikke spille i vort ordinære klublokale i aften, idet fløjen (incl) lokalet skal anvedes til noget 
teater. I stedet spiller vi i lokale 8 (gamle EDB lokaler) lige ved hovedindgangen. Håber vi finder det? Vi ses? 
Hilsen Jens Lundberg 

 

Nyhedsbrev nr. 9, 2.april 2003  

Hej skakvenner i Tornved Skakklub! 

Vær rar at bruge 3 min til læse dette, da jeg ønsker at få response, hvis der er flere kommentarer inden på 
lørdag! 

I aftes til klubmødet var der lidt usikkerhed, hvilken holdning skakklubben skal tage til det kommende 
delegeretmøde på lørdag den 5.april, hvor formænd (eller repræsentant) for hver klub har adgang og 
stemmeret i 2.hovedkreds (Vi har 2 stemmer for 12 medlemmer). Som bekendt er jeg også valgt i 
hovedbestyrelsen, så jeg ville gerne have en klar holdning for evt at undgå at komme i en slags dobbeltrolle. 
Jeg havde måske håbet, der var en behjertet sjæl, der ud over mig ville repræsentere Tornved Skakklub på 
mødet? 
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Inden klubmødet den 1.april, hvor 6 medlemmer + 1 junior troppede op, var min forudsætning at man som en 
selvfølgelighed havde kigget på de forslag, der var offentliggjort på nettet. (under 2.hovedkreds hjemmeside). 
Det viste sig desværre ikke at være tilfældet, idet ingen havde set dem. Jeg måtte så bruge tid på at læse de 6 
forslag op, for at høre medlemmernes stilling og interesse. 

Følgende i "....." er stemningen og holdningen i klubben 1.4.2003 

Forord: Medlems situationen i 2.hovedkreds og DSU er stærkt faldende 5-10% pr år, hvilket betyder at de 
aktive skakaktiviteter herunder holdturneringen også er faldende. Vi har som bekendt 36 x 8 mands hold (M,A 
og B) og 12 x 4 mands hold (C). Eller i alt 336 holddeltagere. Til næste år (såfremt uændret holddeltagelse? 
hvilket man kan tvivle på) bliver der således kun 320 deltagere, idet 2 x 8 mands hold er oprykket til 
divisionsturneringen og ingen nedrykkere. (divisionsspillere må ikke anvendes i 2.hovedkreds holdturnering). 
Situationen er alvorlig, da der så med den nuværende holdstruktur kommer til at mangle hold længere nede i B 
og C rækkerne. Derfor har hovedbestyrelsen foreslået at B-rk bliver bemandet af 4 mands hold for at der også 
kan samles en fornuftig C-række, hvor de geografiske afstande ikke må blive for store. 

Forslag a) stillet af hovedbestyrelsen, holdturneringen: "kunne godt accepteres hvis der nu ikke var flere 
deltagere i holdturneringen at den kan gennemføres på gammel facon. Det var vigtigt for klubben, at der stadig 
var en C række også med 4-mands hold" 

Forslag b) stillet af Faxe, holdturneringen med 6 mandshold i B-rækken og annullering af C rk. "man kunne 
godt gå ind for 6-mands hold, men det var vigtigt at C-rækken bestod med 4-mands hold, for at tilgodese også 
juniorspillere" [det betyder vel at Tornved Skakklub så må stemme nej til dette forslag, da Faxe modellen 
foreslår at C-rk nedlægges) 

Forslag c) stillet af Faxe, betænkningstid i A-rk til 2 timer "Tornved Skakklub stemmer ja til dette" 

Forslag d) stillet af Nyk S med rygeforbud i holdturneringen "Tornved Skakklub stemmer ja til dette" 

Forslag e) stillet af hovedbestyrelsen kontingentforhøjelse (Amts tilskuddene falder bort) "Tornved Skakklub 
stemmer ja til dette" 

Forslag f) stillet af hovedbestyrelsen med bortfald af tilskud til skaklejre "Tornved Skakklub stemmer nej til 
dette, der må findes andre steder, hvor der kan spares" 

Formanden Niels Steen Larsen er på valg. Bestyrelsesmedlemmerne Leif Jensen, Frank Hartmann og Kurt 
Lundberg er på valg. Alle 4 modtager gerne genvalg. "Dette punkt fik vi ikke talt om på klubmødet. Jeg håber 
genvalg er i orden for Tornved Skakklubs vedkommende. ps! jeg har da stadig tid til lidt arbejde for Tornved 
Skakklub" 

Efter delegeret mødet vil der komme et referat fra mødet, som sekretæren for 2.hovedkreds sender ud til 
formænd (ref. kommer også på internettet under 2.hovedkreds side) 

Til slut håber jeg, at du stadig er nået hertil og ikke har slettet min mail. Programmet for resten af sæsonen er 
8.april, 22.april og 29.april, hvor vi har små afsluttede turneringer for hver aften, hvor man kan komme forbi 
uden at være forpligtet til at møde op til samtlige dage. Den 6.maj har vi sædvanlig generalforsamling, hvor du 
herved er blevet varslet. Jeg vil vende tilbage med dagsorden. 

Hej og god skakstemning fremover, Jens Lundberg, formand for Tornved Skakklub 

 

 

 


