
Tornved  Skakklub 

arkiv 20-8-2007 

 

ny skak sæson truer i Tornved Skakklub:  
  
Nyhedsbrev 20.8 2007 Jens Lundberg 

 

Desværre kan jeg ikke selv nå frem til 1.aften 21.august 2007, da jeg 
denne aften er optaget. Heldigvis forventer jeg at dukke op 28.august, så 
vi evt. kan få talt materiel op samt spille nogle partier.  
 
Husk at tilmeldingsfrist for vor fælles EMT med Kalundborg nærmer sig – 
det er 4.september og vi starter 1.runde i Kalundborg den 11.september. 
Se turneringsindbydelse. 
 
Hvis der skulle være nogle der gerne vil kigge på lokale og spille samt 
skrive spillemateriel op må I lige kontakte Svend først. Nøgler har jeg 
desværre endnu ikke modtaget. Jeg har afventet for at se om vi kunne få 
andre lokaler end på 2.sal. 
 
Hilsen Jens 
 

 

 
 

 



Tornved  Skakklub 

arkiv 4-9-2007 

 

Nye lokaler til Tornved Skakklub 
 
Nyhedsbrev 1.september 2007 

 

Hejsa alle på Tornved Skakklubs mailingliste 
 
Efter nogen forhandlinger med skolen har man besluttet at vi må være i 
B-fløjen lokale B3. Skolen har stadig automatiske dørlukkere, der 
smækker i kl. 22.00 , men vi har tilladelse til at blive til kl. 24.00 og kan 
komme ud, men man kan ikke komme ind efter k.l 22.00. Rygere får altså 
et problem, da de så ikke kan komme ind og spille videre. Det er kun et 
midlertidigt problem, da skolen har totalt rygeforbud efter 1.januar 2008, 
hvor der heller ikke må smøges udenfor. 
 
Det forventes, at vi kan have en del materiel (reserve) stående oppe i 
højhuset, således at vi i B-fløjen lige har til holdkampe og til den fælles 
turnering. 
 
Vi mødes og tager vore nye omgivelser i øjesyn på tirsdag den 
4.september. Jeg forventer at være der ca. kl. 19.15.  
 
HUSK – jeg skal lige have en tilkendegivelse om du deltager i EMT 
turneringen og holdskak med sidste frist på tirsdag den 4.september.  
Send gerne en svarmail herpå. PÅ forhånd tak 
 
Venlig hilsen Jens Lundberg 
 

 

 

 



Tornved Skakklub 

arkiv 28-4-2009 

 

 
Indkaldelse til generalforsamling 2008 
 

15.april 2008 Jens Lundberg 

 

Hejsa bestyrelse og medlemmer i Tornved Skakklub 
 
I påsken havde DSU delegeretmøde i Silkeborg, og her blev der vedtaget 
en generel kontingentstigning for alle grupper på 100 kr årligt. Strukturen 
med børne, juniorer, seniorer og pensionister forblev uændret.  
Som konsekvens foreslås generalforsamlingen 28.april at vi ændrer vort 
kontingent tilsvarende. Børnemedlemmers kontingent forsøges uændret, 
da regnskabet forventes lige at kunne holdes i balance, se budget 2009 (i 
regnskabet 2008). 
 
Endvidere er der kommet et forslag fra Ziska Seirup om 
støttemedlemskab i Tornved Skakklub. Se fil med supplement. 
 
Du kan stadig nå at fremsende forslag til generalforsamlingen. 
 
Vi ses på Jyderup Kommuneskole, B-fløjen, tirsdag 28.april 2009 kl. 19.30 
til generalforsamlingen. 
 
Med venlig hilsen 
Jens Lundberg, formand Tornved Skakklub 

 

 


