Generalforsamling Tornved Skakklub

Der indkaldes til den årlige generalforsamling
tirsdag den 3. Maj 2005 klokken 19,00 i vort
klublokale [B-fløjen] på Jyderup Kommuneskole.
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Indkomne forslag: a) nye vedtægter se bilag
Valg: Formand Jens Lundberg (på valg)
Kasserer Bent Søndergaard (ej på valg)
Sekretær Erling Bruun (ej på valg)
Claus Sørensen ( på valg)
Claus Jensen ( 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 16.8.2005
I ferie perioden spiller vi sommerskak!
Jens Lundberg 59277938
e-mail: jelu@mobilixnet.dk

Generalforsamlingen den 3.maj 2005:
Formandens beretning [kronologisk beretning] Vi startede skakåret:
Bestyrelsesmøde 2.juni 2004 kl. 19.15 hos Svend, Palævej 1, Jyderup
Konstituering af bestyrelsen:
Internet: vort domæne har nu snart eksisteret i 1 år. Vi skal nu forny domænet og det koster 60 kr. +
moms. Regningen er kommet og vil blive tilstillet kassereren. Administration af Internet siden koster
p.t. .39 kr. om måneden til Fairhost webhotel. Jeg har tilladt mig at sende en opsigelse, på grund af stor
ustabilitet i hotellet, hvorfor vi skal finde ny samarbejdspartner. Jeg foreslår selv B.one til 9 kr. om
måneden, hvor vi oven i købet får 125 MB (dækker mere end vort behov). Vi får uendelige mailadresser,
så jeg kan sagtens levere mailadresser til hele bestyrelsen, såfremt dette ønskes.
Materiel situationen?
Samarbejdet med Kalundborg fortsætter med vort udspil udbredt over sæsonen med 1 spillerunde hver
måned med start ult. sept. Turneringen forsøges gennemført som koordineret

Efter sommerferien fik vi lov til at få 2 lokaler til skak. I den gamle bygning, hvor vi kan være lige så
længe vi har lyst til og i B-fløjen, med bedre lokaler og adgangsforhold, dog med klausul om vi skal
forlade lokalerne senest kl 22.00, idet der sættes automatisk alarm på.
Erling snedkererede et praktisk rulle bord til vort materiel i B-fløjen.
Skakaftener i B-fløjen havde vi udfordringsmatcher, med et sindrigt pointsystem. Vinder blev Emilie efter
en heftig omkamp mod Jens.
Samarbejdet med Kalundborg Skakklub er gået ganske udmærket, idet vi fik arrangeret vor fælles
turnering som åben koordineret EMT turnering med 2 grupper alle mod alle. De 3 af runderne havde vi
hjemmebane (en ordning der går på skift, således at til næste sæson bliver der 3 runder i Kalundborg ).
Tornveds deltagere klarede sig vel egentlig meget godt. Det var Erling og undertegnede, der deltog i
Gruppe 1. Jeg var vist ikke særlig uheldig og landede med en rating status på 1901 (jeg har ærlig talt
ikke sat mig ind i de forskellige titler m.v. men der var nogen der lige pludselig ønskede mig tillykke
med mesterspiller titlen).
I gruppe 2 deltog Peter, Bent og Egil, hvor Egil viste sig stærk og vandt turneringen meget suverænt. Ud
over det rent skaklige synes jeg den fælles turnering er god også socialt, hvor der snakkes en hel del
gemytlig. Dog må mobiltelefoner pænt slukkes, da man ellers i det nye Fide reglement taber partiet, hvis
der er den mindste mislyd på apparatet (selv et bip om der nu mangler strøm er nok).
Af andre koordineret EMT turneringer har Bent, Egil, Keld, Emilie, Christoffer, Frederik og Simon deltaget
i Dianalund Open samt Holberg turneringen . Egil deltog dog ikke i Holberg turneringen 2005.
29.november 2004 havde klubben 75 års jubilæum, hvor vi inviterede en journalist til åbent hus. I sin
iver glemte formanden dog at sende invitation til hovedkredsen. Her kunne vi således ellers modtage en
lille erkendtlighed, men jeg kendte ikke proceduren i hovedkredsen, hvilket naturligvis er forkastelig,
også set i lystet af jeg selv er i hovedkredsens bestyrelse. Medlemmerne mødte ellers op, hvor vi
hyggede os med kaffe, kage, øl og vand på klubbens regning. Desværre mødte journalisten aldrig op,
men vi skal ellers ikke klage, da vi i sæsonens løb har haft mange artikler i avisen. Meget med hjælp af
Palle Mogensen, der også spiller skak i Holbæk. Nogle uger faktisk hver anden dag.
Nu er det jo ganske nemt at skrive til avisen (via mail).
I holdturneringen havde vi 2 hold med. Både hold i A-rækken og C-rækken. Holdet i A-rækken landede
desværre på sidstepladsen med 22 pts, hvorfor nedrykning til B-rækken i næste sæson er en
kendsgerning. Reglerne er således at vi er berettiget til at stille 2 B-hold (4 spillere på hver). Topscore
blev Claus Jensen med 4½ pts.
C-holdet klarede sig fint og vore junior spillere vandt ret mange kampe over de voksne spillere fra de
andre hold. Holdet endte med 15 pts og indtog en fornem 3.plads i turneringen. Emilie Christensen blev
topscore for C-holdet med 5 pts. Emilie spillede faktisk max 10 kampe for klubben med en score på 9½
pts, hvilket bare er eliteklasse.
12.marts havde vi vort junior grand prix stævne for 2. år i træk med sponsor CTS DATA. Jeg vil her takke
Claus Sørensen for en god opbakning til stævnet, hvilket giver et løft i præmier og goodwill for
turneringen. Vi havde 73 deltagere med i turneringen (de 11 fra Jyderup) og det er faktisk vor
kapacitetsgrænse, der ligger her. I turneringen måtte der således spilles uden ur i F rækken for et enkelt
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bræt. Det havde Mette sikkert intet imod. Som sædvanlig klarede Jyderup børnene sig rigtig godt i
stævnet.
Jeg vil lige nævne JGP slutstillingen med i alt 10 stævnedage, hvor Jyderup børnene har sat sit store
præg med i alt 16 deltagere. I C-gruppen blev Andreas Mieritz nr 13 med 27 pts for 3 stævner. I Dgruppen blev Emilie Christensen nr 1 med 275 pts for 10 stævner. Christoffer Christensen nr 3 med 211
pts for 10 stævner. Frederik Jensen nr 4 med 208 pts for 9 stævner. Jesper Sørensen fik 5 pts for 1
stævne. I E-gruppen blev Simon Christensen nr 1 med 237 pts for 10 stævner. Andreas Mieritz nr 10
med 117 pts for 10 stævner. Jari Larsen nr 21 med 29 pts for 2 stævner. Malte Larsen nr 23 med 23 pts
for 2 stævner. Aleksander Skov Olsen nr 25 med 21 pts for 2 stævner. Steffen Matzen og Emil Jensen
begge 2 pts for 1 stævne. I F-gruppen blev Thomas Fyhn nr 1 med 298 pts for 10 stævner. Simon Seirup
nr 2 med 222 pts for 9 stævner. Gustav V. Rambow nr 9 med 101 pts for 9 stævner. Mette Christensen,
nr 18 med 27 pts for 7 stævner.
Det må være på sin plads at nævne, at Emilie Christensen genvandt sit pige-DM meterskab med 7 ud af
7 i C-gruppen. Stor tillykke herfra. Det varer nok ikke så længe før lille søster Mette tager over.
Hold DM-2005 i Jetsmark blev Jyderup nr 3 med 36 pts (heraf 7 MP).
Pokalstævnet i Næstved 17.april vandt vore juniorer 1.pladsen blandt 6 juniorhold og skal nu spille i
pinsen om DM for juniorhold i Nyborg.
30.april blev junior Sjællands mesterskaberne afviklet (de 8 bedste fra 1,2 og 8.hovedkreds i hver
alderklasse) med deltagelse af 8 fra Jyderup, der i JGP grand prix stævnerne havde kvalificeret sig hertil.
Resultaterne fra i lørdags gik således at Emilie blev Sjællandsmester i Gr D og Thomas i Gr F. De øvrige i
gruppe D [24 deltagere] at Frederik fik 6-7 pladsen og Christoffer fik 10-15 pladsen. Gruppe E [21
deltagere] Simon C 3 pladsen og Filip nr 6-7. Gr F [24 deltagere] blev Simon S nr 5 og Gustav nr 6-17
Det er ligetil at blive forpustet over at nævne alle de skak aktiviteter de unge mennesker deltager i, men
det er selvfølgelig det, der skal til for at opnå top resultater.
På hovedkredsens delegeretmøde modtog Tornved Skakklub et digitalt skak ur for størst
medlemsfremgang blandt de 28 skakklubber. Samt vi fik ”initiativ prisen” med diplom fra Dansk Skak
Union for fremme skakken [se diplom] og gavekort på 400 kr til indkøb af endnu et ur.
I min beretning skal nævnes at Tornved Skakklub nu er anerkendt som folkeoplysende forening hvilket
har den store betydning af vi er berettiget til medlemstilskud, både til vore juniorer samt medlemmer
over 60 år. Den eneste detalje er at vore vedtægter skal være forenelige med folkeoplysningsloven og
skal kunne godkendes af kommunen. Blandt andet skal der være en passus om hvor vi er bosiddende,
om regnskabet, der skal følge kalenderår og om hvorledes vi stiller os ved evt ophør af klubben. Faktisk
er der 9 punkter der skal være opfyldt. Jeg har været på Kulturelt forvaltning for at præsentere vort
udspil. Jeg fik et forhåndstilsagn at vort udspil så rigtig fornuftig ud, men kommunens jurister har ikke
været i gang endnu.
Medlemssituationen var som nævnt ikke værst, hvor vi havde en fremgang på 12 medlemmer i 3 kvartal
2004. Lige nu er vi reduceret med 5. Ud af de fem var 2 voksne, hvor Bent Søndergård er udmeldt
1.4.2005 og Claus Sørensen er udmeldt 1.1.2005. Lige nu er status for medlemmer: 13 børn, 3 seniorer
og 4 pensionister. Det bør her lige nævnes at der pusles med alternativ spilledag i stedet for tirsdage.
Det kunne være mandage? (formanden spiller ikke længere bridge denne aften). Jeg vil da gerne høre
kommentarer hertil. Ellers vil jeg lade det være op til den nye bestyrelse at arbejde videre med
mulighederne.
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. 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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Love for Tornved Skakklub
§ 1 Formål & hjemsted
Klubbens navn er Tornved Skakklub, og dens hjemsted er Tornved Kommune. Klubbens formål er at
udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet og herunder tilbyde folkeoplysende virksomhed. Klubben skal være medlem af 2.hovedkreds under Dansk Skak Union.
§ 2 Medlemskab
Medlemskab kan opnås af alle, som kan tilslutte sig klubbens formål, betaler kontingent og respekterer
generalforsamlingens vedtagelser.
§ 3 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i april måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse
(eller mails). Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7
dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der
er fyldt 15 år eller ved umyndighed under 15 år deres forældre.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, jf dog § 8
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens /formandens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab, samt evt. forelæggelse af næste års budget
4. Medlemskontingent, der fastsættes for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Valg i henhold til § 6
7. Valg af bestyrelsessuppleant. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.
8. Eventuelt
§ 4 Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderår. Det reviderede årsregnskab påtegnes af de valgte revisorer samt af
hele bestyrelsen.
§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af medlemmerne kræver det.
§ 6 Bestyrelsen & tegningsret
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formand og ét bestyrelsesmedlem vælges i ulige år, kasserer og to
bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Alle valg er for to år. Klubben tegnes af formanden og to andre
bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan under ansvar over for generalforsamlingen disponere
over klubben formue til formålets fremme. Afgørelser træffes ved simpelt flertal, ved lige stemmetal er
formandens stemme afgørende.
§ 7 Bestyrelsens pligter
Bestyrelsen bør i videste udstrækning sørge for ,at der holdes turneringer, som er tilgængelige for alle
klubbens medlemmer. Til at lede disse turneringer vælger bestyrelsen en turneringsleder og fastsætter
regler for turneringen.
§ 8 Vedtægtsændringer & klubben opløsning
Ændringer i klubbens love kan kun ske på den årlige generalforsamling, og kun når mindst 2/3 del af de
mødte i afstemningen deltagende medlemmer stemmer for forslaget. Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun gyldigt vedtages, når mindst 3/4 af samtlige klubbens medlemmer stemmer derfor. Skulle
klubben ophøre at bestå, tilfalder dens eventuelle formue almen nyttige formål (børne- og ungdomsarbejde i kommunen)
Vedtaget på generalforsamlingen den 3.5.2005
Dirigents underskrift
Sign: Svend E Christensen

Formands underskrift
Sign: Jens Lundberg

