
Der indkaldes til den årlige generalforsamling 
tirsdag den 24. april 2007 klokken 19,30 i vort 
klublokale [højhuset] på Jyderup Kommuneskole.

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Medlemskontingent, der fastsættes for næste år
5. Indkomne forslag: 
6. Valg:   Formand Jens Lundberg (på valg)
                 Kasserer Bent Søndergaard (ej på valg)
                 Sekretær  Erling Bruun (ej på valg)
                 Emilie Christensen (på valg)
                 Claus Jensen ( ej 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

Generalforsamling Tornved Skakklub

Vel mødt!
Vi starter næste sæson 21.8.2007
Jens Lundberg 60789257
e-mail: jelu@mobilixnet.dk
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Generalforsamlingen den 24.apr 2007: Formandens beretning: 

Bestyrelsesmøde 23.maj 2006 kl. 19.30 hos Claus Jensen: 

1. Fordeling af skakarbejdet mellem bestyrelsen (Erling sekretær, Svend ungdomsleder) 
 

2. Hvad skal klubben kalde sig efter ”ny Holbæk kommune i 2007” slet og ret: Jyderup Skakklub ? (tages op ved 
næste generalforsamling 2007) 

 
3. 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. 

 
4. Materiel situationen? (besluttet at bestille 5 elektroniske skakure) 

 
5. Lokale situation? Der skal søges om lokaler primo juni.   (B- fløjen med 2 sammenhængende klasselokaler 

onsdag eftermiddag samt bygning 9 BC tirsdag aften)                                             
 

6. Junior afdelingen. Forventninger, planer og praktisk udførelse. (forventer 2 hold til undervisning onsdag 
eftermiddag, evt inddrage lærer Hans Holger Hansen) 

 
7. Samarbejdet med Kalundborg fortsætter og udbygges med koordineret EMT over 7 runder med runder udbredt 

over hele sæsonen med 2 spillerunde hver måned med start ult. sept. I måneder med holdturnering kun 1 
runde. Idé at vi skulle have faste skakarrangementer hver 14 dag.  

 
8. Klubturneringen (bedste score ud over forventet i den fælles turnering) 

 
9. Holdturneringen (1 A hold, samt mulighed for 1 C hold) 

 
10. Fritidspjece 2006/2007. Vor respons senest 15.6.2006 (samme indhold som i hæftet 2005/06) 

 
11. Nyhedsmail til medlemmer og forældre om Tornved Skakklub hver den sidste dag i måneden. (bestyrelsen synes 

det var en god idé. Medlemmer opfordres til at aflevere mailingliste til formanden. Indhold fx månedens parti, 
månedens bommert og månedens vits) 

 
Fra kommunen kom der brev om, hvis vi ville fortsætte at modtage beløb i tilskud skulle vor foreningskonto ændres til 
NEM konto med CVR nr. For at få oprettet CVR skulle man igennem en længere procedure. Det er faktisk som at starte 
eget firma. Vort CVR nr er 29722196 og vor NEM konto er 3562-3555132980. Efter proceduren i Økonomistyrelsen 
skulle vi give besked til banken og kommunen om ændringerne. Så vidt så godt. Men for at få etableret konto i vor 
bank skulle vi betale for oprettelse og for netbank forbindelse. Disse gebyrer er forhandlet til franco af formanden, 
hvor banken var meget forstående, selv om de faktisk skulle bruge et par timer på oprettelse af diverse blanketter mv. 
Vi skulle også have lavet nye fuldmagter, hvilket jeg en aften kørte rundt til bestyrelsen for at få på plads. Efter 
oprettelse af CVR nr er der kommet en del skrivelser om tilbud af enhver art. Bl.a. erhvervsdatabase (annoncer) og 
lønsystemer, hvor vi kan få lavet data løn. Ingen af disse tilbud har jeg reflekteret på og er undgået at komme i 
annonce hajers gab. 
 
Pjecen om fritidstilbud 2006-2007 kom i medio august, bare ikke til formandens private postkasse, så den hentede jeg 
i kulturel forvaltning.  
 
Samarbejdet med kulturel forvaltning har været i orden. Vor forening bliver bombarderet med tilbud af enhver art med 
møder og mere eller mindre relevante aktiviteter. En af skrivelserne skal dog ligge trækkes frem. Det er til et møde i 
Lokalforum for Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby den 12.september 2006 på Kildebjergskolen i Mørkøv, hvor der i 
indkaldelse stod ”Vi skal stærkt opfordre alle til at møde frem og deltage i drøftelsen af de forhold, som har betydning 
for os i lokalområdet. Når vi gør opmærksom på dialogmødets afholdelse og opfordrer alle til at deltage, skyldes det, 
at der tidligere fra politisk hold er blevet fremhævet, at man for at kunne få tilskud til forskellige aktiviteter havde som 
en forudsætning, at tilskudsmodtagerne mødte frem på dialogmøderne”. Den form for pisk kan jeg ikke acceptere og 
valgte at protestere overfor et medlem af kommunalbestyrelsen, men har dog ikke fået noget positiv svar tilbage. Det 
var meningen at alle skulle deltage (ravl og krat). Det skal siges at vi ikke kunne deltage, da vi havde lagt 1.runde af 
vor fælles EMT turnering på denne tirsdag. Fra kommunen er der da heller ikke kommet mere ud af den sag, da vi har 
fået vort tilskud for 2007 uden problemer. Vi ansøgte i jan om at modtage tilskud for 20 medlemmer af 60 kr i alt 
1.080 kr.  
Fra DSU (hvor man har videre solgt formandsadresser) er der kommet lidt reklamer. Vi kunne starte sæson med 
foredrag af Lars Bo Hansen samt Evgenia Hansen. Prisen for 1 aften var 2.500 kr, så det lå et stykke ud over vor 
klubkasses formåen. Et andet tilbud var et skakbræt i granit. Sikkert meget holdbart. Også dette tilbud blev lagt til 
side, men jeg har det med, hvis nogen kunne være interesseret. Brættet koster ca 3.500 kr, så det kunne måske være 
en idé til konfirmationsgave? 
 
Tilbage til tidslinien. 
 
9.august skrev jeg i en nyhedsmail: I får lige udspillet til turneringsindbydelsen samt til holdturneringen. 
22.august kl 19,15 starter vi op igen i klubben på 2.sal, hvor vi støver materiel af og ser om noget af det er smeltet i 
sommervarmen? Forhåbentlig er temperaturer mere moderate om 14 dage. (på distributionslisten er der 4 
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medlemmer, så jeg har afventet at se om der kunne komme flere i løbet af sæsonen, men det var der desværre ikke, 
så mail servicen er sat på stand by). 
12.september: Startede vi 1.runde i vor fælles turnering med Kalundborg. Vi havde 10 med i alt af de 16 deltagere, så 
det er rigtig flot. Efter de 7 runder fik Svend 5½ pts og nr 2 i gruppe 1. Jens 4 pts og en delt 3.plads. Emilie og Erling 
begge 2 pts og delt 6 plads. I gruppe 2 fik vi Simon og Christoffer begge 5½ pts og efter korrektion var det 
Christoffer, der løb med 1.pladsen. Frederik opnåede 4½ pts og nr 3. Alexander klarede 3 point og med 5.plads. 
Alexander fik bedste score ud over forventet og blev dermed klubmester. Thomas fik 2 pts og Filip 1 pts.  Den 
afsluttede lynturnering blev vundet af Svend med 7 ud af 7 mulige, hvor Christoffer blev nr 2 med 5 pts. 
 
Ud over denne turnering har vi haft deltagere med i andre koordineret turneringer. Politiken Cup, Nordisk Mesterskab i 
skoleskak på Island, Holbæk efterår og Holberg. Der er ingen tvivl om at deltagelse i disse turneringer bliver 
spillestyrken stærkere. 
 
I holdturnering rykkede vi op i A rækken og havde ikke de store forhåbninger om at komme særlig højt i tabellen, men 
denne forud bedømmelse missede jeg helt og vi landede stærkt på en 2.plads kun slået af Sorø. Vi modtog 
holdpræmien på 350 kr, hvilket blev overrakt på hovedkredsens delegeretmøde. Nu bliver det rigtig spændende at se 
om vi kan stå distancen næste sæson i A rækken. Vor mand på 1.brættet Svend, klarede et flot resultat og opnåede 7 
point. Svend opnåede derved et kandidatresultat, som den eneste i hovedkredsens holdturnering.  Der blev kæmpet 
glimrende på de øvrige brætter, især skal nævnes at Frederik fik 5 point hjem til klubben. Thomas Fyhn, som reserve, 
fik tilkæmpet sig en remis mod en spiller fra Sorø med 1860 i rating.  
 

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, samt at lillesøster kunne gøre hende kunsten efter. 
Emilie nr 2 i C gruppen i DM individuelt. I hold DM blev vi nr 4 i A (kun 1½ pts op til 1.pladsen) og nr 2 i B.  

På lørdag skal vore unge til Ballerup 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.  Vort eget stævne den 3.marts, hvor 58 deltog (19 
fra Jyderup) og havde en god skakdag.  En stor tak til Svend, der havde et kæmpearbejde med stævnet samt til 
sponsor med hængekøjerne.  

Medlemssituationen er blevet reduceret en del, da vi har udmeldt en del børnemedlemmer, der ikke ønskede at 
fortsætte i klubben. Vort tal pr 1.4.2007 er i alt 15 medlemmer, med 2 seniorer 3 pensionister, 1 junior samt 9 
børnemedlemmer. Gennemsnitsalder er 25,3 år, hvor hovedkredsens er 47,2 år. Vi er hermed fortsat den yngste 
skakklub i hovedkredsen og formentlig i hele Danmark. 
 
8.september fyldte Egil 75 år og var indlagt med en meget svær sukkersyge. Fra klubben sendte vi en buket blomster 
og udnævnte Egil til æresmedlem. Med følgende begrundelse. 
”Du har været medlem af klubben siden 1962 og været formand en stor del af tiden. I 1972 (efter 1.kommune 
sammenlægning) blev Tornved Skakklub dannet af Jyderup og Mørkøv Skakklubber, hvor du var foregangsmand for 
stiftelsen og fået medlemmerne til at slutte om den nye klub. Du har deltaget i mange skak arrangementer og har 
altid været en god repræsentant for klubben og for skakken, hvilket du skal have mange tak for” 
Her efter påske har jeg talt med Egil i tlf og han var glad for at det går godt for klubben og jeg skulle hilse alle 
klubbens medlemmer. Han kunne desværre ikke deltage, da hans mobilitet ikke er ret god. Men ellers er hans helbred 
i bedring efter mange måneders indlæggelse på hospital. Jeg fortalte ham at en el-scooter faktisk er et uundværlig 
hjælpetransport middel, hvilket han overvejer. Jeg har lovet ham at komme på besøg, så han kan få en prøvetur på 
min, samtidig kan vi jo få os et spil skak. 
 
Fra hovedkredsen kan jeg nævne beslutningerne fra delegeretmødet 31.marts, som blev afhold i Stestrup, at forslag 
om rating af også B rækker i holdturneringen blev vedtaget, samt hvis mulig også C rækker. Strafpoints kan 
nedsættes til halve ved 4 mands rækker. B rækken opdeles i 4 grupper af 4 hold, dobbeltrunder med hjem og ude 
samt slutrunde om oprykning. 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. Der var en meget heftig debat på delegeretmødet og mødet sluttede 
faktisk først kl 18.  
 
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. Vi har fået mere plads at røre os på idet vi har 1.000 MB stadig kun for 9 kr om 
måneden. 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.  

 
Vi starter ny sæson 21.8. Juniorafdelingen starter onsdag den 29.8.2007. Holdturnerings uger: uge 45, 47, 50, 3, 6, 
10 og 11 (på grund af den tidlige påske i 2008).  

 
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! 



TORNVED SKAKKLUB
REGNSKAB FOR TIDEN 1/1-31/12 2006

KREDIT. DEBET. Budget 2007
INDTÆGTER          Kr.
Kontingent medlemmer  5.620,00 *4430+
Tilskud kommunen  1.350,00 1080+

Hold præmie  500,00 350+
Kantine  300,00 200+

UDGIFTER.          Kr.
Kontingent DSU  5.741,50 **4090-
Gebyrer Bank  8,00 
Hjemmeside  180,00 250-
Kontor  67,75 
Hold kørsel  1.225,00 1000-
Præmier  145,00 400-
Nye Skakure  1.595,50 

Kr. 7.770,00 8.962,75
- underskud       " 1.192,75 320+

Kr 8.962,75 8.962,75

Kassebeholdning 1/1-06  Kr. 3.581,55 *660x2
- underskud           " 1.192,75 *480x2
Kassebeholdning 31/12-06 Kr. 2.388,80 *350x1

*200x9

Bank                           Kr 2.388,80 ** 426x2
Kontingent restancer 0,00 ** 328 x4

**214x9



Generalforsamling 2007  
Der indkaldes til den årlige generalforsamling tirsdag den 24. april 2007 klokken 19,30 i 
vort klublokale [højhuset] på Jyderup Kommuneskole. 

 
 

Fremmødte medlemmer, Claus, Erling, Jens, Simon, 
Christoffer, Thomas, Filip og Svend 

 

 

Formanden anviser, hvordan dirigentklokken bruges 

  
et vue på formandens højre hånd, sekretæren Erling 
og så er vi klar til generalforsamling 

Lynturneringstavle. Svend vandt fuldt hus, Jens 6 p, 
Christoffer 4, Simon 3, Erling 2, Filip 1 og Thomas 0 
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