Generalforsamling Tornved Skakklub

Der indkaldes til den årlige generalforsamling
tirsdag den 4. Maj 2004 klokken 19,15 i vort
klublokale på Jyderup Kommuneskole.
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Indkomne forslag: a) Kontingentstigning
Valg: Formand Jens Lundberg (ej på valg)
Kasserer Bent Søndergaard (på valg)
Sekretær Erling Bruun (på valg)
Claus Sørensen (ej på valg)
Claus Jensen (ej på valg)
Suppleant: ny vælges
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 17.8.2004
I ferie perioden spiller vi sommerskak!
Jens Lundberg 59277938
e-mail: jelu@mobilixnet.dk

Kopi til sekretæren

Generalforsamlingen den 4.maj 2004:
Formandens beretning .
Årets gang:
1. 27.5.2003. Hele bestyrelsen var mødt hos Svend. Fordeling af skakarbejdet mellem bestyrelsen: formand: Jens
Lundberg. Kasserer: Bent Søndergård. Sekretær: Erling Bruun. Bent sørger for øl og vand.
1.1. Hvad lægger vi vægt på i 2003/2004 ? : 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.Vi besluttede at afholde endnu et JGP stævne i B fløjen på Jyderup
Kommuneskole den første lørdag i marts 2004
1.3. Annonce udgift kunne vi spare og i stedet gøre brug af Palle Mogensen på HAV, hvor vi kunne komme med
resultater m.v. forhåbentlig til reklame for skakklubben
1.4. Hjemmesiden ajourføres hver onsdag i skaksæsonen. Det blev besluttet at Tornved Skakklub får sin egen
domæne. www.tornvedskak.dk . Administration og drift vil ca andrage kr 85 for domænet hvert år og kr 39
pr måned til webhotel. Så snart medlemmerne har e-mail adresser ønskes dette meddelt formanden så
beskeder hurtigt kan komme rundt.
1.5. Materiel klarer vi os med, selv om en del er meget slidt. Ure har det med at gå i stykker, hvor vi nogen
gange kan sætte et par defekte ure sammen til et virksomt. Et nyt demobræt stod på ønskesedlen og vi må
se om det kan anskaffes fra Dansk Skaksalg til en rimelig penge.
1.6. Samarbejdet med Kalundborg fortsætter med vort udspil udbredt over sæsonen med 1 spillerunde hver
måned. Dermed skulle udsatte partier sagtens kunne nås at blive spillet inden næste ordinære runde.
1.7. Klubturneringen blev planlagt til 2 partier pr aften med 1½ times betænkningstid pr spiller med modsatte
farver.
1.8. Nye lokaler er reserveret til Tornved Skakklub. I højhuset 9 B,C på Jyderup Kommuneskole . Svend og Jens
havde besigtiget lokalerne og fundet dem egnet til skak. Det var blandt andet praktisk med gode skabe og 2
sammenhængende lokaler. Borde og stole var godt nok lidt lave. Men med klodser og stabelstole var dette
problem ude af verden.
1.9. For ikke at det skulle blive en midnatsforestilling blev det vedtaget at vi starter klubaftenerne kl 19, hvor vi
forventede at slutte normalt ca kl 22.
1.10. Teori skulle være et fast punkt på ca ½ time før de mere alvorlige partier. Svend havde fået fat i de
udvidede teknikmærker. Bronze, Sølv og Guld fra Haderslev skoleskakklub v/ Jørn Lorenzen, hvor Svend
havde fået lov at tage fotokopier af hæfterne. Endda kunne man erhverve løsninger til opgaverne.
1.11. Aktivitetskalender for 2 halvår 2003 og 1.halvår 2004
1.12. Den gamle protokol med klubbens historie blev præsenteret for bestyrelsen. Protokollen beror hos
Lokalhistorisk arkiv, hvortil den blev overdraget i 1972. Formanden var i gang med at scanne samtlige sider
til en CD rom, således at eftertiden hurtigt kunne se de historiske facts.
2. 24.juni sommerskak hos Peter Jakobsen. Frantz, Jens , Bent, Erling, Svend, Emilie, Simon, Christoffer og Mette
var mødt og havde nogle fornøjelige timer. Erling vandt med 4 point ud af fire mulige.
3. 29.juli sommerskak hos Jens med besøg af Erling, Peter og Frantz. Værten var så ubeskeden at tage 3 pinde
4. primo august havde vi 2 fritidstilbud i den gratis pjece, der blev husstandsomdelt i kommunen.
.
12.8.2003 tema flytning, start kl. 19
Skakklubben flyttede teltpæle til nyt spillested: Holbæk Kommuneskole, Holbækvej 108, Bygning 9 B, C på 2.sal.
Der deltog Svend med sine 4 børn, Claus J, Bent og Jens til det praktiske. Skabe blev tømt og vi kørte i 4 biler alle
belæsset med skakmateriel. Det var varmt ca. 26-27 grader, så Bent havde sørget for at væskebalancen kom i behold.
Vi installerede os og Svend gennemgik et parti fra avisen og forklarede alle detaljer, varianter m.v. Herefter spillede vi
små partier. Vi nåede desværre ikke at optælle materiellet. Det må vente til en dag, hvor det ikke er så varmt.
Annoncer for skakklubben er husstandsomdelt via ”fritidstilbud”, samt Jens Lundberg skriver til Palle Mogensen i
Venstrebladet med en notits om at Tornved Skakklub har flyttet lokaler. Vi sparer således annonceudgifter på godt
500-600 kr.
Svend meddelte, at han havde fået et godt tilbud, han næsten ikke kunne sige nej til. Dianalund havde spurgt om
Svend kunne have lyst og mulighed for at spille med på deres hold i 2. division. Flertallet (dog ikke Bent) synes at det
var for fristende og accepterede at Svend så ikke spiller for Tornved Skakklub i denne sæson. Svend fortsætter i
bestyrelsen og kommer stadig i klubben og ønsker fremover at være B. medlem fra 1.10.2003.
Vi sluttede trætte mødet kl. 21.20
19.8.2003 tema teori og træning, start kl. 19
Svend havde fremstillet hæfter med udvidet opgaver til bronzespringer, hvilket de voksne også havde glæde af. Svend
gennemgik de 15 af 50 opgaver. Næste gang gennemgås videre 15 opgaver. Det er en mulighed at de unge kan tage
prøver hos Jens eller Svend. Planen er at gennemgå også hæftet sølv. Der er i alt 3 hæfter og 1 vejledende hæfte
med løsninger. Hæfter kan erhverves af voksne for 20 kr stk, hvilket dækker kopiering og papir.
Efter opgaverne spillede forsamlingen små partier, uden ur, stille og rolig uden stress og jag. På mødet var mødt:
Svend, Bent, Egil, Jens foruden 5 børn fra junior klubben. Mødet sluttede ca. kl. 21.
26.8.2003 tema teori og træning, start kl. 19
Svend fortsatte gennemgang af udvidet bronzespringer. Sølv og guldspringer i udvidet udgave, samt løsningsforslag
blev udleveret til dem, der havde lyster dertil.
Jens søn Lars havde fremstillet 32 klodser med ud fræsninger til at vi kunne få løftet bordene op ca. 5 cm. Rent
praktisk virkede ideen fint og stabilt. Senere på sæson er vi blevet lovet stabelstole, men vi klarer os fint med
kontorstole fra det forreste rum.
Efter teori spillede vi små partier til træning for dem, der skulle starte turneringen i Dianalund på fredag.
På mødet var mødt: Svend, Bent, Egil, Claus J, Jens foruden Svends børn (4). Mødet sluttede ca. kl. 21.
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2.9.2003 tema teori og træning, start kl. 19
Svend trænede os i løber slutspil, hvilket gav en hel del hovedgrublen.
Efter 40 min teori, spillede Egil mod Jens og Svend mod Emilie, hver 1 parti. Jens havde revanche til gode, hvilket
han til sidst fik, da Egil opgav partiet. På mødet blev udleveret invitation til Kalundborg og Tornved Skakklubbers
fælles turnering med start 30.9.2003 i Kalundborg. Frist for tilmelding er 23.9.2003, hvor Bent, Erling, Egil, Jens og
Emilie deltager.
Til mødet var mødt: Svend, Egil, Jens foruden Svends 4 børn. Mødet sluttede ca. kl. 20.30. Stemningen var lidt trist
over der ikke var flere medlemmer, der mødte op og gav Tornved Skakklub lidt interesse. Vore nuværende rammer er
ellers gode, bortset fra en del trapper op til spillestedet. Jens må ringe rundt til medlemmerne atter en gang for at
lodde stemningen. Vi skulle da gerne deltage med 8 mand i A2-rækken (frist 15.9.2003), så det begynder at haste
med tilslutningen?
9.9.2003 tema – holdskak – ”Peters Jul” start kl. 19
Svend havde været på junior trænings weekend og fået en masse gode ideer til juniorarbejdet. I stedet for teori, hvor
koncentrationen blandt de unge ikke var for stor, foreslog han at vi spillede en holdmatch med skift af pladser, når der
blev sagt Peters Jul.
Vi var 8 fremmødte. Hold l bestod af 3 af Svends ældste børn Emilie, Christoffer og ……, foruden Claus J. Hold 2 af
Bent, Jens, Svend og Mette (yngste af børneflokken). Jeg mener resultatet blev 11-7 til hold 1. Hold 2 var dog foran 2
point fra starten, men det blev snart hentet.
Mødet sluttede kl. 20.30 med lidt slutspils teori fra Svend, med besynderlige opstillinger.
16.9.2003 Formanden meldte afbud på grund af sølvbryllup (dog ikke hans eget). Svend klarede åbningen.
23.9.2003 Fremmøde Jens, Egil og Peter, der spillede tremandsskak. Således blev der spilet i alt 4 partier
30.9.2003 lukket i klubben på grund af 1.rd i Kalundborg af invitationsturn.
07.10.2003 Svend havde som vanlig teori undervisning med slutspil, der ikke var nemme. Vi trænede 2 og 2. Nogle
gange fandt vi de vise sten. Efter teori spillede vi en kort turnering mellem Bent, Egil, Peter, Claus J og Jens. Bent og
Jens fik 2 pinde. Claus og Peter fik hver 1½ . En af aftenens opgaver var at holdet skulle sættes. Vi blev enige om
følgende: Erling, Jens, Claus J, Peter, Bent, Keld, Egil og Kaj på holdet . Reserver de øvrige. Vi sluttede aftenen ca. kl.
21 og havde et par gode timer i erindring
14.10.2003 lukket på grund af efterårsferie på skolen
21.10.2003 Egil, Peter og Jens spillede alle mod alle samtidig med den specielle bordopstilling
28.10.2003 2 runde i invitationsturnering på hjemmebane. Fra Tornved mødte Erling, Egil, Bent og Jens. Seks fra
Kalundborg.
04.11.2003 1.runde i holdturneringen hjemme mod Dragsholm. Her er pressemeddelelsen til avisen:
Tornved Skakklub fik en flot debut på holdturneringen og vandt hjemme 6-2 mod Dragsholm. Selv om vi manglede
vort solide førstebræt Svend Ellegaard, der i denne sæson spiller i 2.division for Dianalund, blev der gået til stålet i
holdmatchen. De individuelle scorer blev udført af Jens Lundberg, Claus Jensen, Peter Jakobsen, Keld B Andersen og
Kaj N Andersen, der alle vandt deres partier. Remis til Erling Bruun og Bent Søndergaard.
Efter 1.runde fører Tornved Skakklub A2 rækken og ser optimistisk frem til næste holdkamp mod Kalundborg.

11.11.2003 Peter og Jens var mødt op og spillede et par hyggelige partier
18.11.2003 2.runde i holdturneringen ude mod Kalundborg
Pressemeddelelsen til avisen:
Hej Palle Mogensen [HAV og KF]
Så har Tornved Skakklub været i ilden igen i holdturneringens 2.runde i A2-rækken! Denne gang på udebane i
Kalundborg, hvor holdmatchen blev gennemført i venskabelig ånd med uafgjort 4-4. Vort 1.bræt måtte kæmpe til
sidste minut på skakuret før den sidste remis blev bragt i hus. De individuelle scorer blev udført af Bent Søndergård,
Keld B Andersen og Egil Sørensen med vundne partier. Remis til Erling Bruun og Jens Lundberg.
Tornved Skakklub ligger stadig pænt med i tabellen og fører rækken med 10 points.
Hilsen Jens Lundberg formand for Tornved Skakklub
25.11.2003 3.runde i invitationsturneringen i Kalundborg. Erling, Jens, Peter var mødt op til 5 kalundborg spillere og
der blev afviklet 4 partier. Efter runden ligger Lundberg lige med Mott med 2½ point .
02.12.2003. Klubaften med besøg af Svend og 3 børn. Vi spillede noget nyt hvor slået brikker skulle sættes ind igen.
Det var særdeles svært at sætte mat, men med lidt teknik og ofringer kunne man slå sig igennem. Egil,,Peter og Jens
var tilstede og spillede også lidt småpartier som opvarmning til næste uges holdkamp.
09.12.2003: 3.runde i holdturneringen hjemme mod Korsør
Pressemeddelelse til avisen:
Den tredje runde i A2 rækken af holdturneringen i skak blev et uventet drama, idet Tornved Skakklub klarede opgaven
hæderligt og fik et beskedent nederlag på 3½-4½ mod Korsør, der var på besøg i Jyderup. I styrkelisten var Tornved
klart undertippet. Endvidere havde vi et afbud og i stedet fik Christoffer Ellegaard Christensen chancen. Sidste
weekends DM skoleskak mester på 10 år gik flot til sagen og efter et par timers dyst fik remis mod en meget rutineret
modstander. De øvrige individuelle scorer blev udført af Claus Jensen og Egil Sørensen, der begge vandt. Remis blev
sikret af Bent Søndergaard og Keld B Andersen. Det kunne have blevet til mere, men de øvrige kiksede i
slutspilsfasen.
Efter runden ligger Tornved midt i tabellen med 4 point og holder en velfortjent juleafslutning i næste uge.
Hilsen Jens Lundberg, formand for Tornved Skakklub
16.12.2003: juleafslutning: Bent , Christoffer, Egil, Erling, Jens, Mette, Peter, Simon og Svend. Der blev spillet
om de sædvanlige 3 slikgaver. Spillet var det sædvanlige ”jule – lyn - handicap” turnering, med op til 3 ophold
undervejs i hvert parti, hvor der blev trukket sedler om ”vend brættet” ”byt om på springere og løbere” ”fjern bønder i
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H-linien” osv. Formanden havde en del ufordelagtige partier mod kassereren, men blev reddet på målstregen af ”vend
brættet”. Vi spillede 4 partier hver. Svend og Jens begge 4 pts, Egil og Erling begge 2 pts Simon og Peter begge 1½
pts, Christoffer 1 pts og Bent måtte nøjes med ”de gode stillinger” før ”vend brættet”
Der blev serveret gløgg undervejs med klejner og mundgodt til alle. Vi sluttede med ønsket om en ”Glædelig jul og
godt nytår”
6.1.2004: trods det isglatte føre forsøgte formanden at åbne klubben, men der var ingen andre mødt. Formanden
kørte forbi Svend på hjemvejen for evt at høre om mulighed for at skaffe reserve til næste holdkamp. Der blev også
spilet 3 partier alle i Svends favør.
13.1.2004: holdkamp ude mod Skovbo. Pressemeddelelse: ”På udebane tirsdag aften mødtes Tornved og Skovbo
Skakklub til 4. runde i A2-rækkens holdturnering. Skovbo har i denne sæson forstærket holdet idet der er kommet et
par stærke topspillere og holdets styrke ligger generelt over Tornved skakspillere. Det lovede heller ikke godt, da vi
havde afbud fra en af vore gode spiller og måtte sætte reserve ind. Det blev Emilie Christensen, der fik chancen på 8.
brættet. Den 12-årige pige spillede rigtig frisk og havde under partiet mulighed for remis, men det glippede i
slutfasen. Holdresultatet blev alligevel pænt for Tornved, idet vi fik et beskedent nederlag på 3-5. De individuelle score
blev udført af Claus Jensen og Bent Søndergaard, der begge vandt. Remis blev sikret af Erling Bruun og Egil Sørensen.
Efter runden er Tornved placeret som nr. 5 i tabellen og Skovbo, som nr. 1. Der er nu 3 runder tilbage af turneringen,
så der bliver flere chancer til at forbedre placeringen.”
20.1.2004: Bent, Egil, Peter, Svend, 3 børn og formanden havde et par fornøjelige timer sammen med analyser m.v.
27.1.2004: invitationsturneringen 4 rd. Spillet i Jyderup. Bent, Egil, Peter og Jens foruden 6 Kalundborg spillere.
3.2.2004: holdkamp hjemme mod Skovbo, Pressemeddelelse: Tornved Skakklub var tirsdag i kamp mod Forlev på
hjemmebane. Ud fra de styrkemæssige forhold var der lagt op til en meget lige kamp. Det blev ganske rigtig meget
spændende med mange seværdige partier. Det sidste parti var afgørende, hvor Peter Jakobsen i en uklar, men tabt
stilling holdt hovedet koldt og accepterede uafgjort, da modstanderen i egen tidnød tilbød remis. Tornved kunne
derefter tælle pointene sammen og vandt matchen med 4½-3½.
De øvrige individuelle score blev udført af Jens Lundberg, Bent Søndergaard og Egil Sørensen med vundne partier og
remis til Erling Bruun og Keld B Andersen.
Efter runden er Tornved placeret midt i tabellen med kun 2 runder tilbage.
10.2.2004: lukket i vinterferien
17.2.2004: kun formanden var mødt og da han ikke ville spille med sig selv blev lokalet rømmet efter en lille halv
time
24.2.2004: 5.runde i invitationsturnering i Kalundborg. Fra Tornved var mødt Peter, Bent og Jens.
2.3.2004: 6.runde af holdturneringen, ude mod Holbæk. Pressemeddelelse: Tornved Skakklub var på besøg i Holbæk,
hvor holdturneringens 6.runde blev afviklet. Holbæks A-rk spillere stillede op i stærkeste opstilling, hvor især de
sidste 4 brætter styrkemæssigt lå over Tornved Skakklub. Det viste sig også på resultatet , men det lykkedes Tornved
at nå 3½ mod 4½.
For de individuelle resultater vandt Peter Jakobsen og Jens Lundberg. Remis til Erling Bruun, Claus Jensen og Keld B
Andersen. Tornved Skakklub har nu 24,5 point på 4.pladsen og kan spille sidste runde om 14 dage med forsigtig spil
uden større fare for nedrykning
9.3.2004: optælling af materiel til juniorstævnet
13.3.2004: JGP Tornved Skakklub og CTS DATA Cup 2004. 77 deltagere havde fundet vej til Jyderup, heraf de 13
fra Jyderup.
16.3.2004: 7.runde af holdturneringen, sidste runde i Holbæk mod Nyk S. Pressemeddelelse:
"Holdturneringen i A2 rækken afsluttet, men med et beskedent resultat for Tornved Skakklub. Mandskabet fra Jyderup
var noget handicappet, idet 2 reserver måtte i aktion, da både spiller 1 og 4 måtte melde afbud. Resultatet blev 1½
point mod 6½ point i Nyk S favør.
De individuelle score blev udført af Jens Lundberg (bræt 1), Claus Jensen (bræt 2) og Emilie Christensen (bræt 7) alle
med remis. Topscoren for holdet blev Jens Lundberg, Claus Jensen og Bent Søndergaard, der alle opnåede 4 point ud
af 7.
Det samlede resultat for Tornved Skakklub, blev 26 point og rakte til en 5.plads. Vinder af rækken gik til Skovbo, der i
næste sæson rykker op i mesterrækken"
23.3.2004: alm klubaften, følgende gav møde: Svend, Erling, Peter, Egil og Jens . Analyser af holdpartier og
afholdelse af miniturnering mellem Peter , Erling og Jens. Sluttede mødet kl 21.15 efter et par hyggelige timer.
30.3.2004: afslutning af invitationsturneringen mellem Kalundborg og Tornved Skakklubber. Fra Kalundborg var mødt
5 og 5 fra Tornved. Vi spillede 4 runder med 15 min til hver. Afbrudt af kaffepause efter runde 2, hvor vi alle hyggede
os med kaffen, sodavand og wienerbrødet, som var sponsoreret af klubben i dagens anledning. Der var bred enighed
om at vi gerne ville fortsætte til næste sæson med samarbejdet. Vinder af den aftenens turnering blev Erling med 4
pts som vandt en æske chokolade. Vinder af invitationsturneringen blev Jens Lundberg, der takkede sine modspillere
for gode og fair kampe.
7.4.2004: Lukket på grund af påsken
13.4.2004: Ud over Jens var Bent mødt og vi spillede et par partier og snakkede om kontingentforhøjelse til
generalforsamlingen, da DSU ( i påsken på delegeretmødet) havde sat taksten op med 80 kr for alle grupper. Bent
laver et forslag, hvor vi skal ligge for at få regnskabet til at nå sammen.
20.4.2004: Erling, Egil og Jens mødte op til en trekantsduel. Hver spillede 2 partier med modsatte farver. Erling og
Jens fik hver 3 point. Mødet sluttede ved ni tiden.
27.4.2004: Bent, Keld, Kaj, Erling og Jens mødte op. Dagsorden til næste uges generalforsamling blev udleveret.
Revisionsarbejdet blev udført og Erling og Jens spillede 2 små partier modsat farver. Resultat 1½ - ½ i Erlings favør.
Det var den kronologiske fremstilling. Her lidt medlem statistik for Tornved Skakklub. Vi er et 12 medlemmer.
Tilgang af Emilie, Christoffer og Simon, men desværre udmelding fra Ole og Svend. Svend fik et godt tilbud med at
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spille med i 2.div, som han lige ville afprøve i Dianalund Vi er p.t. 4 seniorer, 5 pensionister og 3 børnemedlemmer.
Vort gennemsnitsrating ligger på 1413 og vi er placeret som nr. 21 i ranglisten for 2.hovedkreds
1 Jens Kurt Lundberg
2 Erling Bruun
3 Claus Jensen
4 Peter Jakobsen
5 Bent Søndergård
6 Egil Sørensen
7 Claus Sørensen
8 Emilie Ellegaard Christensen
9 Kaj Normann Andersen
10 Keld Børge Andersen
11 Christoffer E. Christensen
12 Simon Ellegaard Christensen

1886 1990
1832 1998
1684 1996
1548 1998
1488 2004
1443 2004
1349 1994
1246 2004
1200
1195 1997
1088 2004
1000 2004

Medlemsliste / Tornved Skakklub 01.04.2004
Fornavn

Efternavn

Adresse

Postnr. By

tlf:

mail adresse:

Kaj Normann

Andersen

Nørreskovvej 7

4440

Mørkøv

59275335

kaj.annie@mail.tele.dk

Keld Børge

Andersen

Holbækvej 198

4440

Mørkøv

59275478

kjeld.andersen@adr.dk

Erling

Bruun

Nyvej 3

4420

Regstrup

59472184

Christoffer

Christensen

Palævej 1

4450

Jyderup

59276869

59276869@christensen.mail.dk

Emilie

Christensen

Palævej 1

4450

Jyderup

59276869

59276869@christensen.mail.dk

Simon

Christensen

Palævej 1

4450

Jyderup

59276869

59276869@christensen.mail.dk

Peter

Jakobsen

Ulkestrupvej 19

4440

Mørkøv

59120210

Claus J

Jensen

Skamstrupvej 12

4440

Mørkøv

59271024

lone.bjornbak@get2net.dk

Jens Kurt

Lundberg

Slagelsevej 33

4450

Jyderup

59277938

jelu@mobilixnet.dk

Bent

Søndergård

Smedelodden 17

4440

Mørkøv

59275273

bent.kate.soendergaard@get2net.dk

Claus S

Sørensen

Nørreskovvej 4

4440

Mørkøv

59274701

ctsdata@email.dk

Egil

Sørensen

Nyvej 13

4470

Svebølle

59294099

På internet siden kan du nu spille de 150 teknikmærker igennem og få løsningen, hvis du kører fast. Jeg er i gang med
et projekt hvor du får 3 forsøg på at flytte den rigtige brik før maskinen bliver utålmodig og giver dig løsningen.
Opgaverne er lavet for 10-15 år siden af Jørn Lorentzen, som gerne gav sin tilladelse til at vi kunne offentliggøre
opgaverne og løsninger på nettet. Han var glad for at det ”gamle” projekt stadig kunne bruges. Hvis der er nogen der
ønsker papirudgave håber jeg på at Svend stadig har nogle liggende, som han kan levere. Vi skal blot have dækket
trykke og portoudgifter herved.
Fra 2.hovedkreds kan jeg referere fra delegeretmødet 3.april 2004, at det blev vedtaget at skærpe reglerne hvor en
klub ikke stiller op med fuldt mandskab. Idet det fremover koster et ekstra ½ point for hver spiller der udebliver. Dog
kan der være en god og gyldig grund hertil, som selvfølgelig ikke koster point. Ellers er reserver fremover ikke låst til
et højere hold, men kan bruges mere fleksibelt. Rating af M rækken blev nedstemt og 6-mands hold blev ligeledes
nedstemt. Det blev besluttet at den nye struktur i holdturneringen med 4-mands grupper i B-rækken skulle have en
længere chance før man lavede om. Til næste sæson har vi yderligere en ny klub med i A-rækken, idet Greve
Skakklub indmeldes i 2. hovedkreds pr 1.7.2004. Hovedkredsbestyrelsen arbejder med forskellige løsningsforslag.
På DSU delegeretmøde i Køge blev der vedtaget kontingentstigning på 80 kr for alle grupper, på grund af øget udgifter
til forsendelse og tryk af Skakbladet.
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 3. år i træk. Men der er også kommet nye til. Resultaterne taler for sig selv, når man læser JGP turneringerne
igennem. Emile har gentaget sit DM i pigeskak. Christoffer har deltaget i NM for skoleskak. Vi har haft deltagere med
til DM med stor succes. Børnene har deltaget i hold DM for skolehold i Borup . Så der er sandelig dyrket skak på
eliteplan. 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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Tornved Skakklub

Kort referat: Generalforsamlingen 4.maj 2004
Fremmødte medlemmer, Bent, Claus J, Egil, Erling, Jens og Svend. Til dirigent valgtes
Svend. Formandens beretning ses længere nede, Regnskabet balancerede med et
underskud på kr. 1.029.90 hvilket ikke var tilfredsstillende. Tidligere forhøjelser i DSU og
2.hovedkreds var ikke blevet justeret i Tornved Skakklubs takster, hvilket vi nu er nødt
til at tage hånd om med de aktuelle store stigninger i DSU kontingent med 80 kr. for alle
grupper.
Forslag om kontingentstigning blev vedtaget med årligt kr. 660 for seniorer, kr. 480 for
pensionister, kr. 350 for juniorer og kr. 200 for børnemedlemmer. Det tilstræbes at alle 2
års elever indmeldes i Dansk Skak Union. Forventet ca. 10 af næste års elever tilmelder
sig.
Øvrige valg foregik uden dramatik. Bestyrelsen foreslog Peter Jakobsen som suppleant.
Under eventuelt aftalte vi konstituerende bestyrelsesmøde 1.6.2004 hos Svend.
Sommerskak blev skrinlagt, idet tilmelding til arrangementerne var for få.
Efter generalforsamlingen modtog Jens Lundberg, præmie for topscore i holdturneringen.
Vi sluttede med små 10 min. partier, alle mod alle.

