Generalforsamling Tornved Skakklub

Der indkaldes til den årlige generalforsamling
tirsdag den 6. Maj 2003 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 (på valg)
Kasserer Bent Søndergaard (ej på valg)
Sekretær Erling Bruun (ej på valg)
Svend E Christensen ( på valg)
Claus Jensen (på valg)
Suppleant: Claus Sørensen
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 2.9.2003
I ferie perioden spiller vi sommerskak!
Jens Lundberg 59277938
e-mail: jelu@mobilixnet.dk

Kopi til sekretæren

Generalforsamlingen den 6.maj 2003:
Formandens beretning .
Årets gang:
1. 21.5.2002. Hele bestyrelsen var mødt hos Bent. Fordeling af skakarbejdet mellem
bestyrelsen: formand: Jens Lundberg. Kasserer: Bent Søndergård. Sekretær: Erling
Bruun. Keld sørger for øl og vand.
1.1. Hvad lægger vi vægt på i 2002/2003 ? : Holdkampe er bindeleddet for klubben. Vi
stiller vort A hold. Vigtigt er også samarbejdet med Kalundborg Skakklub. Vi talte om
det er vigtigt at alle deltager aktivt i klub livet.
1.2. Skoleskak. Fortsætter hos Svend. Skaklejr i efterårsferien. Skoleskakkens økonomi,
hvor Svend får konto, så tilskud ikke beskattes. Vi besluttede at afholde et JGP stævne
i B fløjen på Jyderup Kommuneskole den første lørdag i marts 2003
1.3. Svend gennemgår partierne hvis han får partilisterne. De kan også gennemspilles på
”nettet”.
1.4. Hjemmesiden ajourføres hver onsdag i skaksæsonen. Så snart medlemmerne har email adresser ønskes dette meddelt formanden så beskeder hurtigt kan komme rundt.
1.5. Materiel har vi ajourført som fuld moderne.
1.6. Samarbejdet med Kalundborg fortsætter med vort udspil.
1.7. Vi annoncerer i Venstrebladet hvornår vi starter sæsonen.
1.8. Klubturneringen fortsætter med 2 partier pr aften med 1½ times betænkningstid pr
spiller med modsatte farver.
1.9. Kaffe, kage, håndmadder og øl var nogle forslag til hyggeligere klubaftener.
1.10. Teori blev droppet til fordel for gennemgang af partier fra holdturneringen.
1.11. Aktivitetskalender for 2 halvår 2002 og 1.halvår 2003. Sommerskak 28.maj hos Kaj ,
25.juni hos Svend og 23.juli hos Jens.
2. 28.maj sommerskak hos Kaj. Frantz, Jens , Kaj og Keld var mødt og havde nogle
fornøjelige timer. Formanden var vist så ubeskeden at tage 3 pinde.
3. 25.juni sommerskak hos Svend. Svend havde gjort et stort forarbejde med invitation af
børn og voksne. 15 skakspillere, 6 voksne og 9 børn, deltog foruden nogle forældre par.
Der blev både hygget og spillet skak. Turneringen var en særlig udgave af udfordringsskak,
hvor taberne kunne udfordre hvem som helst. Erling nåede 4 point og Andreas 3½ point.
4. 23.juli sommerskak hos Jens. Her var mødt Erling, Bent, Keld, Frantz og undertegnede.
Erling, Bent og Jens nåede alle 2 point.
5. 13.august var der som sædvanlig optælling af brikker, ure og brætter.
6. 20.august startede klubturneringen 1. runde med 2 partier i alt 1½ time
7. 27.august 2.runde klubturneringen
8. 3. september 20 min partier
9. 10. september spillermøde. Fremmødte var Egil, Frantz, Svend, Erling og undertegnede.
Mødet blev afholdt grundet manglende tilslutning til vores A-hold. Vi besluttede at
bibeholde A holdet så længe som muligt. Da det er klubbens eksistens. Erling ringede
næste dag og fik positive tilbagemeldinger til dem der ikke deltog i mødet. Svend kunne
stille med 5 fra skoleskakken som reserver til A-holdet, så vi skulle da ikke spille med åbne
pladser.
10. 17.september 3. runde i klubturneringen. Erling havde nu 6 point. 6 deltog i turneringen,
Frantz og Kaj ønskede ikke længere at deltage. Vi valgte at afslutte turneringen med Erling
som klubmester. Til lykke.
11. 24.september 20 min partier og nyt medlem Peter Jacobsen. Desværre meddelte Frantz at
han ikke ønskede at være med i klubben længere.
12. Indtil holdturneringen spillede vi små korte 20 min partier, da de mødte medlemmer
sagtens kunne tælles på 1 hånd.
13. 5.nov spillede vi 1.holdkamp mod Ringsted. Vi tabte beskedens 3½-4½.
14. 19.nov 2.holdkamp ude mod Nyk Sj. Det blev 4-4
15. 10.dec. 3.holdkamp mod Dragsholm. Sikker sejr til os med 5-3 og kunne holde juleferie
pænt i midten af tabellen.
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16. 17.dec juleafslutning med den sædvanlige gang handicap lyn. Der var 7 der deltog i
løjerne. Den der var i overskud kunne så betjene æggeuret.
17. 14.jan 4 holdkamp ude mod Forlev. Her vandt vi en sikker sejr på 6-2.
18. Midt i januar måtte vi desværre aflyse invitationsturneringen mellem Kalundborg og
Tornved, da vi kun kunne mønstre 3 deltagere. Kalundborg beklagede meget udviklingen
og håber på en ny turnering i den kommende sæson.
19. 9.febr. deltog Bent og Egil i Holbergturneringen. Egil fik 2 point og tabte lidt i rating. Bent 3
point og holdt dermed sin rating i basis 3.
20. 1.marts Tornved Grand Prix turnering CTS DATA Cup, hvor Claus var sponsor for
turneringen. Rammerne var gode på Jyderup Skole. Der deltog knap 60 spillere og jeg
mener de fleste havde en god dag.
21. 4.marts 5 holdkamp mod Skovbo. Beskedent nederlag 3½-4½.
22. 18.marts 7. holdkamp ude mod Holbæk 4. Vi vandt det ene point efter det andet og var
lige pludselig i den situation at vi kunne rykke op i M rækken på en 2.plads. Bent tilbød dog
remis og vi vandt 7½. Vi sluttede dermed på en 4.plads med 32½ point. Ringsted 34½ p
fik 1.pladsen og Holbæk 3 med 33 point rykkede så op i M rækken. Svend blev topscorer
med 5½ point, tæt forfulgt af Erling og Jens med 5 point. Det var kendetegnet at der var
total opbakning til holdturneringen, idet vi kun brugte reserver 2 gange i hele turneringen.
Næste års holdturnering har holdturneringsleder allerede lagt, som er planlagt med
Dragsholm, Forlev, Holbæk, Kalundborg, Korsør, Nyk S, Skovbo og Tornved.
Betænkningstiden i den nye turnering er fastsat til 2 timer hver og med rygeforbud i
spillelokaler.
23. I foråret har vi nogle gange været nede på 3 mødte. Vi spillede så 3-kant spil med
samtidige sort hvid spil mod 2 modstandere. Det er meget krævende at skulle holde øje
med 2 spil i gang samtidig.
Det var den kronologiske fremstilling. Her lidt medlem statistik for Tornved Skakklub. Vi er et
11 medlemmer. Vi er 8 seniorer og 3 pensionister. Alders mæssig er vi blevet 1 år yngre og
har nu en gennemsnitsalder på 56 år. Vort gennemsnitsrating ligger på 1552 og vi er placeret
som nr. 9 i ranglisten for 2.hovedkreds. På medlemslisten er Svend placeret som nummer 8.
Født
330626
360530
490215
620911
660702
470810
580801
480730
380617
490822
310908

Fornavn
Kaj Normann
Keld Børge
Ole
Erling
Svend Ellegaard
Peter
Claus
Jens Kurt
Bent
Claus
Egil

Efternavn
Andersen
Andersen
Andreasen
Bruun
Christensen
Jakobsen
Jensen
Lundberg
Søndergård
Sørensen
Sørensen

Adresse
Nørreskovvej 7
Holbækvej 198
Sulten Krog 14
Nyvej 3
Palævej 1
Ulkestrupvej 19
Skamstrupvej 12
Slagelsevej 33
Smedelodden 17
Nørreskovvej 4
Nyvej 13

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

By
tlf:
Mørkøv
59275335
Mørkøv
59275478
Jyderup
59291282
Regstrup
59472184
Jyderup
59276869
Mørkøv
59120210
Mørkøv
59271024
Jyderup
59277938
Mørkøv
59275273
Mørkøv
59274701
Svebølle
59294099

I alt 11 medlemmer
I 2. hovedkreds er mistet 22 medlemmer i sidste sæson (fra 731 til 709)
Vi har i den forgangne sæson fået en henvendelse fra Emmaboda Skakklub om en
venskabsmatch. Vi har dog takket nej, idet vi ikke synes at have resourcer hertil.
Der har været en forespørgsel fra Sct. Georgsgildet i Jyderup om lokaler, klubhus. Det var en
udgift på 6.000 kr pr år så vi måtte også her sige fra. Med hensyn til lokaler har det længe
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været et ønske at forsøge at spille i Jyderup igen. Svend har nogle lokaler, men vi kan ikke
afvikle holdkampe og der var også praktiske ting med opvarmning m.v., der gør at det måske i
længden ikke er optimalt. Svend kunne heller ikke opbevare alt vort materiel, hvilket jo fylder
en del . Det andet alternativ var at forsøge Jyderup Skole igen. Umiddelbart var lokalerne i B
fløjen i orden til skak, selv om der var meget lange gange derned. En stor ulempe var
imidlertid at skolen blev automatisk lukket kl 22.15. Det var derfor ingen realistisk mulighed
for at afvikle holdkampe, hvor vi formentlig spiller til kl 23.30. Jeg talte med pedellen i sidste
uge og han havde da nogle muligheder, men det var nogle ældre bygninger, hvor der ikke var
alarm og vi kunne selv få nøgle hertil. Jeg valgte at tage Svend med så 4 øjne var bedre end
2. Vi så først nogle gode små hyggelige lokaler ”blæksputten” FSO. Meget centralt, og meget
efterspurgt som mødelokaler. Pedellen sagde vi skulle bestille meget hurtigt. Desværre var
ulempen at vi ikke kunne have spor materiel stående. Ikke engang vor lille træ flyttekasse.
Dernæst så vi en anden bygning lidt længere tilbage, men vi kan køre ind i skolearealet om
aftenen og parkere umiddelbart i nærheden. Den rummer normalt 2.klasser og fællesrum. Vi
så 1.salen, 2 klasselokaler (ikke særlig hyggelig) men på 2.sal, brugt normalt til fællesrum og
EDB var der meget hyggeligt med skråvægge og god plads med 2 lokaler, hvor der sagtens
kan være 20 i hvert rum. Vi kunne få et antal stabelstole i voksenstørrelse og bordene kunne
sagtens passe hertil.
Det bedste ved lokalerne var at vi kunne have alt vort materiel stående aflåst i et særlig skab
kun til os! Vi kunne få 2 sæt nøgler og få lokalerne tirsdage, torsdage og i weekends, så Svend
kunne alternativt også benytte lokalerne til skoleskak (særlige aktiviteter)
Jeg mener derfor at dette alternativ er det bedste i situationen.
En af mine projekter er fortsat 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 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. Egil har ryddet op på loftet
og han fandt gode notater, jeg kunne bruge. Fra Bent har jeg fået et antal billeder fra 20 år
siden. Det skal nu nævnes at jeg har talt med Svend Hansen i Holbæk, og sønnen Carsten
Hansen, men disse havde ikke gemt noget videre. Svend havde dog gemt nogle parti notater.
Det kan vi bruge til at stykke hvilke medlemmer der var i klubben dengang.
Nu vil jeg slutte mit indlæg i håb om at det har givet et lille indtryk, hvad vi har gang i. På
skoleskak siden vil jeg gerne takke Svend for det store og gedigne arbejde han gør for
ungdoms skakken. Mange af spillerne har nu deltaget for 2. år i træk. Men der er også
kommet nye til. Resultaterne taler for sig selv, når man læser JGP turneringerne igennem.
Emile er blevet DM i pigeskak, hvilket kræver en stor hånd! I sjællandsmesterskaberne var det
lige ved og næsten. Alt det giver inspiration til at fortsætte Tornved Skakklub, da det er her vi
skal have vore fremtidige spillere fra, parat til at give os andre konkurrence og nye
udfordringer.
Tak!
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