
Der indkaldes til den årlige generalforsamling 
tirsdag den 29. april 2008 klokken 19,30 i vort 
klublokale i B-fløjen 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 (ej på valg)
                 Kasserer Bent Søndergaard (på valg)
                 Sekretær  Erling Bruun (på valg)
                 Christoffer 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

Generalforsamling Tornved Skakklub

Vel mødt!
Vi starter næste sæson 22.8.2008
Jens Lundberg 60789257
e-mail: jelu@lundberg.mail.dk



Generalforsamlingen den 29.apr 2008: Formandens beretning:

Bestyrelsesmøde 22.maj 2006 kl. 19.30 hos formanden:

Aftalte bestyrelsens konstitution (fordeling af skakarbejdet mellem os) og at fortsætte 
turneringssamarbejdet med Kalundborg, samt om junior træningen.
I juni 2007 ansøgte jeg om lokaler med følgende bemærkning: ”der ønskes 2 nabo lokaler, da 
juniorleder således umiddelbart kan overskue og hjælpe begge holds instruktører ** såfremt 
der evt skulle vise sig alternative muligheder for lokaler (kl 19-24) med bedre adgangsforhold 
uden mange trapper, er vi meget interesseret i at høre herom” I starten af august fik vi så den 
behagelige meddelelse, at vi godt måtte bruge B-fløjen også efter kl 22.00. Vi skulle bare 
passe på, da dørene bliver lukket automatisk, men vi kan godt komme ud. Endvidere kunne 
jeg anvende parkeringspladsen bagfra B-fløjen og fik tilladelse til at køre ind på skolens 
område der.  

21.august starter vi op igen i klubben og fik flyttet det meste af vort materiel fra 2.sal til B-
fløjen, idet vi stadig har vore skakbøger og lidt udrangeret materiel der. 
11.september: Startede vi 1.runde i vor fælles turnering med Kalundborg. Vi havde planlagt 7 
runder, men med tilmeldingerne 12 var vi fristet af at ændre turneringen til 5 runder med 2 
grupper alle mod alle. Vi havde 7 med, så det er rigtig flot. I gruppe 1 delte Simon og 
Christoffer 1.pladsen begge med 3½ p. Bedst på korrektion blev Simon, der vandt turneringen, 
men Christoffer fik højest score over det forventede og blev klubmester. I gruppe 2 vandt 
Verner Christensen, Kalundborg og Filip Fyhn 3½ p. og 2.plads. 3.pladsen gik til Simon Seirup. 
Ja, de voksne har efterhånden fået det lidt svært overfor ungdommen.  Den afsluttede 
lynturnering med 11 deltagere 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. 
Vesterhavsturneringen, Politiken Cup, Holbæk efterår og Holberg. Der er ingen tvivl om at 
deltagelse i disse turneringer bliver spillestyrken stærkere. Størst ratingfremgang fik 
Christoffer med 356 på et år og har nu 1823.

I holdturnering stillede vi op i A rækken og da vi fra sæsonstart kunne se at både Emilie og 
Frederik ikke kunne hjælpe os mere, da de skulle på efterskole havde vi vore bange anelser 
om nedtur. For at stabilisere holdet spurgte jeg Bent om han kunne have lyst til at hjælpe os i 
holdturneringen. Det ville han heldigvis gerne og har spillet samtlige 7 kampe for os. Vi 
landede på en ærefuld 3.plads med 29½ point, hvor Nykøbing S vandt rækken med 31½ point. 
Jeg vil sige tak til holdet for en god og solid præstation. Topscore for holdet gik til Christoffer 
med 5½ point ud af 7. Jeg gjorde ellers hvad jeg kunne for at besværliggøre hans præstation, 
da vi efter jul rykkede ham et par pladser op.  

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. Det skal fremhæves, at vi blev Danmarksmester i holdskak 30.marts, hvor 
vi i B-gruppen fik DM titlen og skal nu til Finland til Nordisk mesterskab for hold. Flot arbejde 
af Simon S, Thomas, Filip og Simon C. I pigeskak gentog Mette sit DM men denne gang i 
gruppe E. 

Vort juniorstævne den 1.marts, hvor 42 deltog (12 fra Jyderup) og havde en god skakdag.  En 
stor tak til Svend, der havde et kæmpearbejde med stævnet samt til sponsor med 
hængekøjerne. Ud over vort juniorstævne har vore juniorer deltaget i de 7 andre JGP stævner 
i vor hovedkreds. Det er faktisk gået så godt at vi havde 7 kvalificeret til Sjællands 
Mesterskaberne i lørdags i Borup. Det blev desværre ingen medaljer denne gang, men 3 fik 
4.pladser og var tæt på.
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Medlemssituationen er stabil, men med en del udskiftninger undervejs, da vi har udmeldt en 
del børnemedlemmer, der ikke ønskede at fortsætte i klubben, men nye er kommet til. Vort tal 
pr 1.4.2008 er i alt 15 medlemmer, med 2 seniorer 3 pensionister, 2 junior samt 8 
børnemedlemmer. Ud over disse registrerede 10 junior og børnemedlemmer har vi 13 spirer, 
der deltager i undervisning og træning. Således at vi har ansøgt om medlemstilskud for i alt 23 
under 25 år. Da taksten er sat væsentlig op nu til kr 300 havde vi forventet at modtage godt 
kr 7.000 i tilskud for 2008, men efter de indviklede regler kan vi højst opnå det bogførte 
kontingentbeløb kr 2.200 i 2007. Vi er ikke blevet underrettet om disse regler før primo marts, 
hvorfor jeg har fremsendt et bilag til ansøgningen kom jeg lige læser op for jer:

”Bilag til medlemstilskud 2008: Tornved Skakklub
Det er en stor overraskelse, at vort medlemstilskud for i år, bliver reduceret i forhold til sidste 
år 2007, da vi samlet modtog kr 3.128 fra kommunen i støtte.  
Efter kommunalbestyrelsen regler for 2008, hvor vi skal se på, hvilket beløb vi i regnskabsåret 
2007 har modtaget i kontingent for børne- og juniormedlemmer (under 25 år), kan vi 
konstatere, at Tornved Skakklub opkræver for lidt af de unge (kr 2.200) for at opnå maksimalt 
tilskud (23 medlemmer under 25 år x kr 300 i alt kr 6.900).
Vi ønsker ikke at puste vort regnskab op med kunstige og fiktive tal, hvor f.x. man indbetaler 
et årligt beløb kr 300, hvorefter man modtager et tilsvarende beløb retur som dækning af 
transport, turneringer mv.? Nej vel!

Det skal meddeles, at vort kontingent for senior er kr 660 og for pensionister er kr 480 (så her 
opfylder vi fint reglerne), men fra vore børnemedlemmer et mindre symbolsk beløb, netop 
fordi vi modtager et pænt medlemstilskud fra kommunen som supplement og vi synes at alle 
skal have mulighed for at deltage og spille skak. 
Mange af vore børne- og juniormedlemmer er gengangere fra tidligere år og kun en mindre del 
deltager kun 1 sæson, hvilket vidner om den store succes, klubben har med tiltaget med at 
oplære og instruere i skak. På Jyderup Kommuneskole har vi fast undervisning (med instruktør 
Svend Ellegaard Christensen uden vederlag), hver onsdag eftermiddag, hvor der er ca 20 
deltagere. 
Da vi hørte om det øget medlemstilskud i januar 2008, (uden at kende detaljer) havde vi en 
forventning om at kunne købe nyt materiel (flere elektroniske skakure, nye brikker og 
brætter), samt flere nye skakhæfter, bøger og CD-rommer med instruktion i skak. Vi havde 
også en forventning om at kunne oprette skaklejre for de unge, samt kunne give dem 
mulighed for at deltage i flere juniorstævner (hold og individuelt), herunder DM (en del 
afholdes i Jylland, hvor transport som bekendt er en ikke uvæsentlig udgift). Medlemsstøtten 
skal således udelukkende bruges til de unge.

Vi håber på en velvilje overfor vore synspunkter og ønsker, at der dispenseres overfor reglen 
om bogført kontingent og at vi kan modtage det maksimale medlemsstøtte beløb, i alt kr 
6.900”

Et mailsvar 25.april: Der vil i nærmeste fremtid blive udbetalt et tilskud på kr. 2.200 til  
foreningen – jf. servicekvalitet 4.1.4 som forventes godkendt i Byrådet 30. april 2008.

Fra hovedkredsen kan jeg nævne beslutningerne fra delegeretmødet 29.marts, som blev 
afholdt i Sorø, at forslag om at gå tilbage til den gamle ordning med 2 B-rækker og 
underliggende C-rækker blev vedtaget 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. På delegeretmøde fik jeg overrakt hæderstegnet fra DSU, hvilket jeg naturligvis 
er meget glad for. Formanden gav følgende begrundelse: ”2. Hovedkreds tildeler Jens 
Lundberg fra Tornved skakklub Dansk Skak Unions
hæderstegn. Jens har i mange år været en inspirerende formand for Tornved Skakklub. Han er 
ligeledes medlem af hovedkredsens bestyrelse, hvor han har ansvaret for administrationen af 
holdturneringen og driften af den meget besøgte og roste hjemmeside www.2-hk.dk Denne 
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hjemmeside har med Jens Lundbergs store engagement og idérigdom udviklet sig til et meget 
vigtigt og nærmest uundværligt omdrejningspunkt for stort set alle aktiviteter
i 2. Hovedkreds. 2. Hovedkreds har virkelig meget at takke Jens Lundberg for”

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. Hjemmesiden er 
oprettet for 5 års siden, hvor vi fik vort eget domæne. Vi bruger 44 MB ud af 1.000 MB, dvs 
meget plads at røre os på og  stadig kun for 9 kr om måneden. Af fremtidsplaner ligger at 
åbne en skakblog (webblog), hvor alle medlemmer af klubben kan komme til orde. Man kan 
bare skrive direkte på bloggen med en adgangskode, som man siden kan få af mig. Sådan en 
blog kan omhandle mangt og meget, hvad der sker i klubben. Det kunne også være en god 
hjælp, når formandens beretning skal skrives, så alle aktiviteter huskes. 

Vi starter ny sæson 22.8. Juniorafdelingen starter onsdag den 30.8.2007. Vi forventer igen at 
afholde EMT turnering i fællesskab med Kalundborg. Holdturnerings uger: uge 45, 47, 50, 3, 6, 
10 og 12. 

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 2007

KREDIT. DEBET.
INDTÆGTER          Kr.
Kontingent medlemmer 4.562,00 *7.480
Tilskud kommunen 3.128,80 2.200

Præmie 2. Hovedkreds 350,00       
Kantine -             200

UDGIFTER.          Kr.
Kontingent DSU 4.475,50  **5.700
Hold kørsel 570,00     1.000
Hjemmeside 180,00     
Bestyrelse 75,00       
Tilskud junior arbejde 2.048,80  2.000
Præmier -          400

Kr. 8.040,80 7.349,30
+ overskud       " 691,50 530

Kr 8.040,80 8.040,80
* 660x2

Kassebeholdning 1/1-07 Kr. 2.388,80 480x2
+ overskud           " 691,50 350x2
Kassebeholdning  31/12-07 Kr. 3.080,30 300x15

** 426x2
Bank                           Kr 3.080,30 328x5
Kontingent restancer 0,00 214x15

250

Budget 2008

Revideret af revisorer 27.mar.2008 Frank Fyhn og Lone Christensen



Punkt 4 i generalforsamlingen 2008. Tornved Skakklub: 

Satser foreslås:  

Seniorer kr 660 (opkræves med 330 i august og december) 

Pensionister kr 480 (opkræves med 240 august og december) 

Juniorer kr 350 (opkræves med 175 august og december) 

Børn kr 300 (opkræves med 150 august og december) 

 

 



Generalforsamling i Tornved Skakklub  

tirsdag den 29. april 2008 klokken 19,30 i vort klublokale i B-fløjen på Jyderup 
Kommuneskole. 
Kort referat: 
 
1. Valg af dirigent (Svend Ellegaard Christensen) 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab 
4. Medlemskontingent, der fastsættes for næste år (uændret for seniorer, pensionister og 
juniorer, børn: kr 500 (opkræves med kr 250 i september og januar) 

5. Indkomne forslag: (ingen) 
6. Valg:   Formand Jens Lundberg (ej på valg) 
                 Kasserer Bent Søndergaard (på valg) Genvalg 
                 Sekretær  Erling Bruun (på valg) Genvalg 
                 Christoffer Christensen (ej på valg) 
                 Claus Jensen ( på valg) Genvalg                 
7.   Valg:    Bestyrelses suppleant (Svend Ellegaard Christensen) 
                 2 revisorer og revisorsuppleant (genvalg af Lone Christensen og Frank Fyhn, samt 
Niels Jacobsen, som suppleant) 

 
8.   Eventuelt (konstituerende bestyrelsesmøde er aftalt tirsdag 27.maj hos Svend) 
 
 
Efter generalforsamling blev uddelt præmie for klubmesterskab, som blev vundet af Christoffer 
Ellegaard Christensen, der også blev topscorer i holdturneringen: 

 


