
Tornved Skakklub 

Bestyrelsesmøde 23.maj 2006 kl. 19.30 hos Claus Jensen, Skamstrupvej 12, Mørkøv 

tlf 59271024 mail lone.bjornbak@get2net.dk 
 
 

[indledning smånyt fra bestyrelsen] 
 

1. Fordeling af skakarbejdet mellem bestyrelsen 
 

2. Opfølgning fra generalforsamlingen 
 

3. Hvad skal klubben kalde sig efter ”ny Holbæk kommune i 2007” slet og ret: Jyderup 
Skakklub ? [skal godkendes af generalforsamling 2007] 

 
4. Klubbens øjeblikkelige økonomiske situation, og det forventede budget for 2006. (dog 

ingen ændringer i forhold til generalforsamling ult apr 2006) Formand har indsendt det 
godkendte regnskab for 2005 til folkeoplysningsudvalget uden bemærkninger, så jeg 
regner med det er anerkendt. 

 
5. Internet: vort domæne har nu snart eksisteret i 3 år. Vi skal nu forny domænet og det 

koster 40 kr. + moms. Administration af Internet siden koster p.t..9 kr. om måneden til 
B-one webhotel.  Vi er opgraderet til 500 MB for samme pris. Er der ønsker om 
tilgængelighed og struktur? Passer skærmopløsning til vor internetside? Plan: Tornved 
Skakklubs arkiv opdateres med ældre scannede dokumenter (pdf filer). Er der nogen 
der evt. har materiale fra tidligere, er det stadig meget velkomment? Det kan også 
være ældre partier med en sjov pointe.  

 
6. Materiel situationen? Skal vi have 8 elektroniske ure til vore holdkampe? Juniorklubben  

har vel stadig penge stående på konto i Dansk Skak Salg? (eller har til gode) 
 

7. Medlemsoversigt: 2 sen + 2 pen + 21 bør i alt 25  
 

 
Erling Bruun Nyvej 3 4420 Regstrup 59472184 

Christoffer Christensen Palævej 1 4450 Jyderup 59276869 

Emilie Christensen Palævej 1 4450 Jyderup 59276869 

Mette Ellegård Christensen Palævej 1 4450 Jyderup 59276869 

Simon  Christensen Palævej 1 4450 Jyderup 59276869 

Filip Fyhn Kvamvej 11 4450 Jyderup 59209596 

Thomas Fyhn Kvamvej 11 4450 Jyderup 59209596 

Andreas Hallas Åmosevej 34, Brokøb 4450 Jyderup 59279164 

Andreas Halvard Skamstrupvej 54 4440 Mørkøv 22213531 

Silas Hvidt Provstevænget 17 4450 Jyderup 59208090 

Claus J Jensen Skamstrupvej 12 4440 Mørkøv 59271024 

Frederik Jessin Jensen Vibevej 5 4450 Jyderup 59277405 

David Munk Klarup Abildgårdsvej 23A 4440 Mørkøv 59273015 

Louis Munk Klarup Abildgårdsvej 23A 4440 Mørkøv 59273015 

Vicki Munk Klarup Abildgårdsvej 23A 4440 Mørkøv 59273015 

Jari  Larsen Amtsvejen 25 4450 Jyderup 59268927 

Malte  Larsen Amtsvejen 25 4450 Jyderup 59268927 

Jens Kurt Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup 59277938 

Steffen Matzen Sørningevej 2 4450 Jyderup 59251020 



Tornved Skakklub 

Aleksander Skov Olsen Bjergstedvej 39 4460 Snertinge 59267034 

Nicolai Petersen Holbækvej 105 4450 Jyderup 59251320 

Gustav Ranbow Ellebjergvej 18 4450 Jyderup   

Simon  Seirup Provstevænget 5 4450 Jyderup 58533349 

Jack  Sømmerly Bjergby Engvej 1 4440 Mørkøv 59264034 

Egil Sørensen Nyvej 13 4470 Svebølle 59294099 

 
 
8. Lokale situation? Der skal søges om lokaler primo juni.                                                     

 
9. Junior afdelingen. Forventninger, planer og praktisk udførelse.  

 
10. Teori undervisning med en praktisk del 
 
11. Samarbejdet med Kalundborg fortsætter med vort udspil udbredt over sæsonen med 1 

spillerunde hver måned med start ult. sept.  
 

 
12. Fælles klubaftener med Kalundborg. Se min mail til Kalundborg: ” Vi havde 

generalforsamling i går i Tornved Skakklub og der blev der udtalt, at vi ikke 
umiddelbart kan få et ordentlig klubliv, uden der er flere voksne tilstede, der kan give 
de unge et modspil.  Det er den eneste måde for at give de unge et løft videre fremad.  
For de voksnes vedkommende er vi nok for få i vore klubber til at give hinanden 
modspil og udfordring nok. Vi må erkende at der skal flere muligheder og aktiviteter på 
bordet for det bliver interessant også for de voksne. Når der ingenting sker på 
klubaftenen kommer hverken de unge eller seniorer. Det er derfor en ond cirkel, der må 
brydes. Det der var i tankerne var fx 10 fælles klubaftener skiftevis i Kalundborg og 
Tornved, foruden vor fælles koordineret turnering med 5 runder, som kører uforandret. 
Som det kan iagttages, bliver der således 15 aktiviteter, foruden holdturneringen, så 
der bliver virkelig tale om at alle i vore klubber kan få spillet og trænet masser af skak. 
På disse fælles klubaftener kunne der være ½ times teori gennemgang, hvorefter der 
kan trænes med en temaåbning m.v. eller andre dele med seriøs skak. Turnering kan 
afvikles med 1 times betænkningstid til hver, så det ikke bliver for sent. Som bekendt 
har vi en aktivitetspulje i gang i hovedkredsen, som samler støv, og jeg forestiller mig, 
at vi kan søge om kørselstilskud til vort formål, da det jo er en ny tanke, der skal sætte 
ny gang i vore klubber. Udgiften for 2 biler med kørselsafstand 50 km, hvilket giver en 
udgift pr aften til 150 kr. Samlet udgift for sæson er således 1.500 kr, hvilket beløb kan 
ansøges i hovedkredsen. Ud over det mener jeg, at klubberne kan sponsorere gratis 
kaffe eller 1 vand til hver deltager samt præmier. Vi skal have bestyrelses møde i 
Tornved Skakklub tirsdag den 23.maj, hvorfor jeg håber at høre fra dig Flemming inden 
da? Det behøver ikke at være et fast tilsagn, men en ytring om, der er noget vi kan gå 
videre med? Hilsen Jens”  

Svar fra Flemming; ” Hej Jens. Jeg synes det lyder spændende. Vi skal nok melde tilbage 
inden d 23 maj - jeg skal lige lodde stemningen hos vores medlemmer” 
JKL: Her 18.maj har jeg ikke hørt yderligere, men tager svaret som at vi godt kan gå 
videre med idéen. 
 

 
13. Klubturneringen ? 

 
14. Holdturneringen [oplæg 1 A-hold og 1 C-hold] 

 
15. Fritidspjece 2006/2007. Vor respons senest 15.6.2006 



Tornved Skakklub 

 
16. Nyhedsmail til medlemmer og forældre om Tornved Skakklub hver den sidste dag i 

måneden. Der udskrives et par sæt til dem, der ikke har adgang til internet. Udskriften 
kan afhentes i klubben eller kan udsendes via postvæsen mod betaling af 50 kr. 
(dækning af porto og kuvert udgifter). 

 
17. Aktivitetskalender for 2 halvår 2006 og 1.halvår 2007. Samme fremgangsmåde som 

sidste år, hvor vi kun åbner klubben, hvis det forventede fremmøde er på 4 eller flere? 
Vi starter 22.8. Juniorafdelingen starter onsdag den? Holdturnerings uger: uge 45, 47, 
50, 3, 6, 10 og 12.  

 
18. Andre aktiviteter som bestyrelsesmedlemmer vil drøfte. Skriv gerne en mail herom til 

formanden, som udsender den til alle således at vi kan tænke store tanker inden 
mødet. 

 
 

Vi ses til mødet hos Claus, hvor vi forhåbentlig får en konstruktiv og positiv debat om vor klub. 


