Generalforsamling Tornved Skakklub

Der indkaldes til den årlige generalforsamling
tirsdag den 25. april 2006 klokken 19,30 i vort
klublokale [højhuset] på Jyderup Kommuneskole.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Medlemskontingent, der fastsættes for næste år
Indkomne forslag:
Valg: Formand Jens Lundberg (ej på valg)
Kasserer Bent Søndergaard (på valg)
Sekretær Erling Bruun (på valg)
Emilie Christensen (ej på valg)
Claus Jensen ( på valg)
7. Valg: Bestyrelses suppleant
2 revisorer og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Forslag bedes afleveret til formanden senest 1 uge
før generalforsamlingen.
Der afsluttes med præmieoverrækkelse og
lynturnering

Vel mødt!
Vi starter næste sæson 22.8.2006
I ferie perioden spiller vi sommerskak!
Jens Lundberg 59277938
e-mail: jelu@mobilixnet.dk

Tornved Skakklub

Generalforsamlingen den 25.apr 2006: Formandens beretning :
Bestyrelsesmøde 1.juni 2005 kl. 19.30 hos Jens, Jyderup

1. Fordeling af skakarbejdet mellem bestyrelsen
2. Opfølgning fra generalforsamlingen
3. Klubbens øjeblikkelige økonomiske situation, og det forventede budget for 2005
4. Internet: vort domæne har nu snart eksisteret i 2 år. Vi skal nu forny domænet og det
koster 50 kr. + moms. Regningen er kommet og er betalt til Hostmaster.
Administration af Internet siden koster p.t..9 kr. om måneden til B-one webhotel. Før
125 MB nu 500 MB til samme pris. Er der ønsker om tilgængelighed og struktur? Plan:
Tornved Skakklubs arkiv opdateres med ældre scannede dokumenter. Er der nogen der
evt. har billeder fra tidligere?
5. Materiel situationen?
6. Medlemsoversigt, 2 sen + 4 pens + 13 børn i alt 19 medlemmer.
7. Lokale situation? Er der åbenlyse fejl og mangler? Vi aftalte at beholde højhuset til
afvikling af holdkampe og turneringer, der går ud over kl 22
8. Junior afdelingen. Forventninger, planer og praktisk udførelse. Fortsætter på skolen
onsdage eftermiddag og tirsdage 19-22.
9. Teori undervisning med en praktisk del: 2 gange/ md og fast turnering.
10. Hvad lægger vi vægt på i 2005/2006? Hvad kan vi gøre for at klubaftener virkelig
bliver et aktivt, hvor medlemmerne ønsker at møde op?
11. Samarbejdet med Kalundborg fortsætter med vort udspil udbredt over sæsonen med 1
spillerunde hver måned med start ult. sept.
12. Klubturneringen? Faste dage. 8 øverste; basis 1 og 8 nederste basis 2. 1 time med not
pligt.
13. Holdturneringen [oplæg 2 B-hold og 1 C-hold]
14. Fritidspjece 2005/2006. Vor respons senest 15.6.2005
15. Aktivitetskalender for 2 halvår 2005 og 1.halvår 2006. Kan vi allerede starte 16.8 på
grund af skolernes forlængede sommerferie? Holdturnerings uger: uge 45, 47, 50, 3, 6,
10 og 12.
Nu starter skaksæsonen igen efter en forhåbentlig god lang sommerferie. Som det plejer her
medio august er det fint vejr, så det kniber vel sagtens med at komme hjemmefra, da der
stadig er meget at passe i haven m.v.
Ikke alle har haft en rolig sommerferie, idet Emilie som bekendt har deltaget i ungdoms VM i
Frankrig. Inden turen var Emilie både i avisen, regionalradioen og TV-Øst. Hendes debut gik
rigtig flot, selv om det var meget stærke spillere hun var oppe imod. Da Emilie var eneste pige
fra Danmark, var det nødvendig med et eneværelse. Denne ekstra udgift blev på godt 3.000
kr, hvor Tornved Skakklub besluttede at yde 1.000 kr som delvis kompensation. Samarbejdet
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med Kalundborg Skakklub fortsætter og i denne sæson spilles 3 runder i Kalundborg og 2
runder i Jyderup. Turnering bliver koordineret ligesom sidste år og afvikles på den sidste
tirsdag i hver måned. Fra Tornved deltog 3, nemlig Erling, Egil og undertegnede. Da
Kalundborg kunne mønstre 5 måtte vi lade turneringen være 1 monrad gruppe med en
ratingforskel på 701, hvilket måske ikke er helt sportslig. Gennemsnittet lå omkring de 1600
og der var til nogle store krav om forventet score. Erling (- 33), Egil (-25) og Jens (+9).
Alligevel synes det som om turneringen bliver taget mere seriøs som koordineret turnering.
Turneringen blev vundet af Jens Mott med 4½ pts , hvor undertegnede lå lige efter med 4 pts.
Vi er enige om at hvis turneringen fortsætter skal der større opbakning til deltagelsen.
Turneringen bør måske have flere runder evt kombineret med afbudsret.
Ud over disse tre har vi haft 6 deltagere i andre koordineret turneringer. Emilie (+75), Simon
(+480), Christoffer (+237) i 4 turneringer. Filip (-32) og Thomas (-100) i 3 turneringer.
Frederik (+90) i 2 turneringer. Børnene fik samlet +750 rating, hvor de voksne tabte -49.
Holdturneringen havde vi 2 B-hold med, hvor vi ville forsøge at vinde rækken for igen at kunne
rykke op i A-rækken, hvor vi mener vi hører til. Allerede før de sidste 2 runder var vi
turneringsvinder, ikke mindst i kraft af en solid og koncentreret indsats af Emilie, Egil, Erling,
samt formanden, der ellers tog nogle unødige chancer i slutspillet og måtte ned i partiet mod
Erik Madsen, Dragsholm. Claus har spillet helt forrygende og fik 7 ud af 7 i posen. Godt gået. I
holdturneringen var der kun 2 der fik fuldt hus. 1.holdet vandt med 21½ point (77%). Se
certifikat, som blev overrakt på hovedkredsens delegeretmøde.
2.holdet, som udelukkende bestod af vore børnespillere, Emilie, Frederik, Christoffer, Simon og
reserven, Philip. Holdet fik 11½ point (41%) hvilket er mere end godkendt. Topscore på holdet
blev Frederik Jensen med 4 pts.
Klubben har udmærket sig på bedste vis på ungdomsfronten, hvor de unge spillere har
deltaget i mangt og meget. Det er næsten hver uge, de har været til et eller andet
skakarrangement. Der har været DM både i holdskak og individuelt, Topresultat kan nævnes,
at Emilie forsvarede sit DM i pigeskak. I holdskak ved DM blev vi nr 2 og skal måske med til
Island. Christoffer blev DM i D gruppen, hvor han senere deltog i Nordiske mesterskaber i
Finland og i det stærke selskab fik en middelplacering.
På lørdag skal vore unge til Allerød og spille SM, efter kvalifikation med hovedkredsens JGP
stævner, som der har været afholdt. Efter tavlerne kan jeg se at vi har 7 der skal af sted. I alt
har 16 deltaget i JGP stævnerne, hvor en del har deltaget 8-9 gange. Vort eget stævne den
4.marts, hvor 50 deltog (18 fra Jyderup) og havde en god skakdag. Faktisk var der flere
tilmeldinger, men på grund af sygdom måtte flere melde fra i sidste øjeblik. Vi havde en
begyndergruppe, hvor alle kunne deltage uden at tage hensyn til hverken alder eller spillestil.
En stor tak til Svend, der havde et kæmpearbejde med stævnet. Han kan det der og alt kører
perfekt. Jeg vil også her takke Claus Sørensen fra CTS DATA, der har været vor sponsor for
juniorstævnet for 3.år i træk.
Medlemssituationen var som nævnt ikke værst, hvor vi havde en fremgang på 6 medlemmer i
1 kvartal 2006. Lige nu er vi reduceret med 2, idet Keld og Kaj er udmeldt pr 1.4.2006. Vort
tal er nu 2 sen + 2 pens + 21 børn, som giver 25 medlemmer. Den gennemsnitlige alder i
klubben er nu 18,3 år. De fleste klubber i hovedkredsen ligger mellem 45-60 år. Snit 45.6 år.
Fra hovedkredsen kan jeg nævne beslutningerne fra delegeretmødet 1.april, som blev afhold i
Tølløse, at forslag om rating af A-rækker blev vedtaget, samt bestyrelsens forslag om et hold
ikke kan modtage præmie 2 år i træk, såfremt de ikke selv ønsker at rykke op. Hovedkredsens
regnskab ser fornuftig ud, der bliver ikke tale om kontingentstigning. Der er oprettet en
aktivitetspulje i 2005 som kun er blevet brugt meget lidt og opfordringen er at klubberne bør
søge om tilskud til nye og interessante medlemstiltag.
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Vi har haft mange små notitser i avisen om Tornved Skakklub, hvilket giver en god reklame for
klubben. Jeg har forsøgt at få noget omtale om holdskakken, hvilket i de fleste tilfælde lykkes.
På internet fronten har vi vores hjemmeside, som bliver besøgt pænt. Mellem 20-30 besøg om
dagen eller 6.500 pr år. 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 ungdomsskakken. 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
REGNSKAB FOR TIDEN 1/1-31/12 2005
KREDIT.
INDTÆGTER
Kontingent medlemmer
Kontingent restancer
Præmie holdturn
Tilskud kommunen

Kr.

UDGIFTER.

Kr.

6.830,00
330,00

+overskud
Kr

8.861,00
8.861,00

Kassebeholdning 31/12-04
+overskud
Kassebeholdning 1/5-05

Kontingent restancer

500+
1350+

5.932,50
6,00
250,00
1.000,00
140,00
197,50
75,00
Kr.
"

Kr.
"
Kr.

Kr 3.581,55
Kr
0,00
0,00

Budget 2006
*6400+

1.701,00

Kontingent DSU
Gebyrer Bank
Præmie Invitationsturn.
Tilskud "Emilie" WM
Kontor
Hjemmeside
Bestyrelse
Kørsel til holdturn.

Bank
Kontantbeholdning

DEBET.

7.601,00
1.260,00
8.861,00

**5900250150200751000-

675+

2.321,55
1.260,00
3.581,55

* 660x2
* 480x2
*200x21

3.581,55

** 426 x2
** 328 x2
**214x21

