Generalforsamling Tornved Skakklub

Der indkaldes til den årlige generalforsamling
tirsdag den 28. april 2009 klokken 19,30 i vort
klublokale i B-fløjen 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 (på valg)
Kasserer Bent Søndergaard (ej på valg)
Sekretær Erling Bruun (ej på valg)
Christoffer 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

Vel mødt!
Vi starter næste sæson 18.8.2009
Jens Lundberg 60789257
e-mail: jelu@lundberg.mail.dk

Generalforsamlingen

den 28.apr 2009 Formandens beretning:

Bestyrelsesmøde 27.maj 2008 kl. 19.30 hos Svend, hvor vi aftalte fordeling af skakarbejdet
mellem bestyrelsen, samt opfølgning fra generalforsamlingen. Vi aftalte den nye
opkrævningsprocedure af børne- og juniorkontingent med breve til forældre (helst via E-mail).
Vi valgte at udsende kontingentbreve september og januar. Hvorefter vi tilmelder alle
betalende medlemmer til DSU. Herved får vi også maksimalt instruktørtilskud samt at
medlemstilskuddet for medlemmer under 25 år forventes at blive udnyttet til 300 kr pr
medlem.
Vi talte om skak materiel, hvor vi godt kunne tænke os nogle flere skakure og vi ville forsøge
at søge Holbæk Kommune om tilskuds midler til projektor og ure. Vi drøftede juniorarbejdet
og samarbejdet med Kalundborg om EMT turneringen. Da vi efterhånden har mange E-mail
adresser for medlemmerne blev det også drøftet at formanden kunne sende nyhedsbreve ud,
hvilket er sket et par gange. Der er faktisk nu 11 mailadresser i medlemmer@tornvedskak.dk
som er en fælles alias mailadresse hvor der videresendes til de enkelte.
19.august starter vi op igen i klubben og fik talt materiel op og der var efterhånden mange
slidte ure, som trænger til udskiftning. Også brikker og brætter trænger en del til udskiftning.
16.september: Startede vi 1.runde i vor fælles turnering med Kalundborg. Vi havde planlagt 7
runder, men med tilmeldingerne 10, ændrede vi turneringen til 5 runder med 1 modrad
gruppe. Vi havde 6 med, så det er rigtig flot. Tommy Christensen, Kalundborg, 4.pts. Simon
Christensen og Erling Bruun, havde begge 3½ pts, men Simon havde bedre korrektion og fik 2.
pladsen. Han fik også bedst score over forventet og blev klubmester. Den afsluttede
lynturnering med 13 deltagere blev vundet af Svend med 6½ ud af 7 mulige, hvor Simon fik
en delt 2.plads med 5 pts.
Ud over denne turnering har vi haft deltagere med i andre koordineret turneringer. UngdomsDM, Roskilde 100 år, Dianalund Open og Holberg. Der er ingen tvivl om at deltagelse i disse
turneringer bliver spillestyrken stærkere. Størst ratingfremgang fik Simon Seirup med 76 på et
år og har nu 1288.
I holdturnering stillede vi op i A rækken og C rækken. For at stabilisere holdet spurgte jeg igen
Bent om han kunne have lyst til at hjælpe os i holdturneringen. Det ville han heldigvis gerne
men skulle indlægges på hospital og kunne ikke gennemføre samtlige kampe, men han har
spillet 5 kampe for os. Vi landede på en ærefuld 3.plads med 32½ point, kun ½ point efter
Ringsted på 2.pladsen, som gav omkamps mulighed med 2.eren i den anden A række. Så vidt
jeg kan se stillede Ringsted slet ikke op til omkampen med Nykøbing F, men det er deres valg.
Vi har hjulpet Kalundborg Skakklub med lokaler, da de desværre ikke måtte være i deres egne
i runde 3 og 4. Jeg vil sige tak til holdet for en god og solid præstation. Topscore for holdet gik
til Svend med 7 point ud af 7.
I C-rækken viste vore unge spillere et godt gå på mod, og de lærte, at det ikke altid får lige
let. Vi vandt dog over Korsør Skakklub, der måtte sande at vore unge spillere godt kan spille
skak. Jonas blev topscore med 1½ p.
På juniorområdet er der sket rigtig meget med deltagelse i mange stævner og aktiviteter.
DM i skoleskak i november 2008 deltog vi. Jonas blev nr 4 og Katrine nr 16 i F. Anders nr 13 i
E. Thomas nr 7 og Simon S nr 16 i D. Simon C nr 7 og Filip nr 32 i C. Emilie nr 19 i B.
Vi har selv haft JGP stævne i B-fløjen 6.december med 31 deltagere, heraf 13 fra Jyderup.
Resultatmæssigt også rigtig udmærket med toppladser til Simon E, Thomas og Jonas. Tak til
Svend og alle de frivillige hjælpere og de 2 sponsorer. Udover stævnet kan nævnes, at
udfordringsturneringen som har kørt hele efteråret i skoleskakken blev vundet af Jonas, nr. 2
Simon S, nr. 3. Filip nr. 4 Simon E. nr. 5 Mette nr. 6 Thomas, nr. 7 Frank nr. 8 Katrine nr. 9
efter omkamp Inge.
For de andre JGP stævner har i alt 15 deltaget. Det skal nævnes at Jonas har deltaget i
samtlige 8 stævner og fik i alt 258 pts i F gruppen. Vi havde 11 deltagere med til SM 25.april i
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Allerød. De bedste i hver aldersklasse skal nævnes. B: (2) Christoffer. C: (7) Simon C. D: (2)
Simon S. E: (1) Anders. F: (1) Jonas.
I september deltog vi i holdskak i NM i Finland, hvor holdet klarede sig fint og vi kom ind på en
hæderlig 4.plads.
Vort hold har her i marts måned vundet B gruppen og dermed skal holdet videre til NM på
Island. Det bliver spændende at følge.
Jeg vil også nævne pigeskak (marts 2009), hvor vi har Emilie som DM i A-gruppen og Mette i
E-gruppen. Emilie har deltaget i NM i Stockholm og fik her 2½ ud af 5, men er den yngste i
klassen og har gode muligheder for at komme højere op.
Medlemstallet er stigende, idet vi nu består af 21 medlemmer, alle registreret i Dansk Skak
Union. Vi er i den gode situation at vi har erhvervet maksimalt medlemstilskud i 2009 for ”børn
og unge under 25 år”, som andrager 14 x 300 kr pr medlem. Skakklubben bliver således i
stand til at hjælpe de unge medlemmer med rejsetilskud, indskud for turneringer, forplejning
mv. Hele beløbet går til rejsetilskud til Island (for holdet) og Stockholm (Emilie).
Fra hovedkredsen kan jeg nævne beslutninger fra delegeretmødet 4.april, som blev afholdt i
Sorø, at forslag om at nedlægge B og C rækkerne blev godkendt. 10-kampregel blev ophævet,
så spillerne kan spille lige så mange kampe de orker. Vi skal have samme spilledage som i
divisionsturneringen, dog bortset fra når de lægges i vinterferien. På kontingentsiden
uforandret kontingent til hovedkredsen. Vi fik dog ens kontingent for børn og juniorer.
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 6 års siden, hvor vi fik vort eget domæne. Vi bruger 44 MB ud af 3.072 MB, dvs
meget plads at røre os på og stadig kun for 11,25 kr om måneden.
Vi ansøgte Holbæk Kommune om tilskud til udstyr og rekvisitter 1.10.2008. Vi ansøgte om
tilskud til projektor og digitale skakure for i alt 7.450 kr. Puljen blev dog lukket, da kommunen
fattes penge. Vi kunne så søge igen her 1.maj 2009, hvilket jeg har gjort og fået svar tilbage
fra Kultur og Fritid. De bekræfter at have modtaget vor ansøgning og vi hører fra dem medio
maj 2009, hvor den vil blive behandlet i det administrative udvalg.
Vi starter ny sæson 18.8. Juniorafdelingen starter torsdag den 27.8.2009. Vi forventer igen at
afholde EMT turnering i fællesskab med Kalundborg. Holdturnerings uger: uge 46, 48, 50, 2, 5,
(8 vinterferie?) og 10
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 2008
KREDIT.
INDTÆGTER
Kontingent medlemmer
Tilskud kommunen
JGP tilskud

Kr.

UDGIFTER.

Kr.

DEBET.

Budget 2009

6.944,00
2.200,00
750,00

Kontingent,DSU-Hold
Hold kørsel
Rejser juniorer
Hjemmeside
Bestyrelse
Tilskud junior arbejde
Præmier
Kontorartikler
indkøb ure

*10.280
4200

5.082,00
1.834,00

**6.540
2.000
4.200
180
75
2.000
400

180,00
75,00
750,00
44,75
2.349,00

Kr.
+ underskud

"
Kr

Kassebeholning1/1-08
- underskud
Bankbeholdning 31/12-08

Kr.
"
Kr.

9.894,00
420,75
10.314,75

10.314,75
85
10.314,75
*

760x2
580x2
450x2
500x14

**

526x2
428x3
404x2
314x14

3.080,30
420,75
2.659,55

For budget 2009 ændres kontingent pr 1.7.2009, hvorfor beløb er justeret

Generalforsamlingen 2009. Tornved Skakklub

Punkt 4:
Satser foreslås:
Seniorer kr 760 (opkræves med 380 i september og januar)
Pensionister kr 580 (opkræves med 290 i september og januar)
Juniorer kr 450 (opkræves med 225 i september og januar)
Børn kr 500 (opkræves med 250 i september og januar)*
*bemærkning, vore satser foreslås justeret efter de vedtagne kontingentbeløb til DSU. Der
blev i søndags vedtaget en stigning på kr 100 for alle kontingentgrupper. Denne stigning må
desværre bevirke en tilsvarende stigning i vore satser. *Foreslår dog uændret kontingent for
børnemedlemmer. Se vedhæftet fil med regnskab 2008 og budget 2009.
Punkt 5:
Forslag til generalforsamlingen (stillet 31.3.2009 mail)
At der oprettes mulighed for at man kan melde sig ind i klubben som ”passivt medlem” eller
”støttemedlem” for et symbolsk beløb på 100 eller 150 kr om året
Ziska (mor til Simon Seirup)

Punkt 6:
Foreslås uændret bestyrelse [på valg Jens Lundberg og Christoffer E Christensen]
Punkt 7:
Valg: Bestyrelses suppleant (foreslås: Svend Ellegaard Christensen).
2 revisorer og revisorsuppleant (foreslås genvalg af Lone Christensen og Frank Fyhn, samt
Niels Jacobsen, som suppleant)

