Generalforsamling Tornved Skakklub

Der indkaldes til den årlige generalforsamling
tirsdag den 27. april 2010 klokken 19,30 hos
Svend Christensen på Palævej 1, Jyderup.
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Medlemskontingent, der fastsættes for næste år
Indkomne forslag: Bestyrelsen stiller følgende
vedtægts forslag: Foreningen skifter navn til
”Jyderup Skakklub”
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

Vel mødt!
Vi starter næste sæson 24.8.2010
Jens Lundberg 60789257
e-mail: jelu@lundberg.mail.dk

Generalforsamlingen den 27. april 2010 Formandens beretning:
Vor klub blev 80 år 29.november 2009 og vi vil senere i dagsordenen foreslå det gamle navn
”Jyderup Skakklub” bliver klubbens nye navn i stedet for Tornved Skakklub.
Bestyrelsesmøde 26.maj 2009 hos Claus, hvor vi aftalte fordeling af skakarbejdet mellem
bestyrelsen, samt opfølgning fra generalforsamlingen. Opkrævningsprocedure af børne- og
juniorkontingent med breve til forældre kører nu helt via E-mail. Et par enkelte, der ikke har
mail, klares af Svend. Vi valgte at udsende kontingentbreve medio 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 kr. 300 pr medlem. Vi fik således her i foråret kr. 5.100 for 17 medlemmer.
Støttemedlemskab er også etableret, hvor man via kupon på hjemmesiden kan tilmelde sig
eller betale anonymt. Indtil videre dog med ringe succes, men tanken bagved var udmærket
og vi fortsætter.
Vi ansøgte kommunen om udstyrspuljen 1.4.2009 og vi fik bevilget 3.950 kr til 10 skakure,
hvilket vi naturligvis er glade for. Vi har anskaffet digitale chess clocks, der kan klare at lægge
tid til pr træk om det skulle være.
Vort medlemstal er 1.4.2010: 20 med 2 seniorer, 3 pensionister, 10 børn og 5 juniorer. I
forhold til sidste sæson holder vi meget pænt medlemstallet, selv om det i skakunionen er
svagt faldende. Ud af de tyve medlemmer er registreret 18 mailadresser. Via fælles
mailadresse medlemmer@tornvedskak.dk, der som alias blot videresender til den enkelte,
udsendes nyhedsbreve, kontingentopkrævninger og andre informationer. Blot passer jeg på
ikke at overfylde medlemmernes postkasse i utide.
I sæsonen har vi spillet den fælles EMT over 5 runder med Kalundborg. Tilmeldingen blev til at
vi dannede 2 grupper alle mod alle med i alt 12 deltagere. Vi havde følgende 6 med: Erling,
Simon, Christoffer, Simon S, Thomas og Anders, som alle klarede sig godt. Nogle mere heldige
end andre. Erling vandt gruppe 1 med 4 p og blev samtidig klubmester, da han også fik
bedste score over forventet. Christoffer fik 2 p. og Simon 1½ p. I gruppe 2 fik Simon S. 3 p og
en delt 2.plads. Thomas 1½ p og Anders 1 p. Den afsluttede lynturnering med 13 deltagere
blev vundet af Svend med 7 p ud af 7 mulige.
Ud over denne turnering har vi haft deltagere med i 10 andre koordineret turneringer. Jeg
nævner Ungdoms DM, Absalon, Hamburg, Politikken Cup, Køge opvarmning, Dianalund Open,
Pricewaterhouse, NSU Open, Holberg og NM skole. Størst rating fremgang fik Thomas Fyhn (7
turn) med 264 på et år og har nu 1477. Jonas Nielsen (3) steg med 260 til 1326, Simon Seirup
(8) steg med 157 til 1437. Anders Pedersen (3) steg med 156 til 1170. Der er ingen tvivl om
at deltagelse i disse turneringer bliver spillestyrken stærkere.
I holdturnering stillede vi op i A rækken og B rækken. Første holdet landede på en ærefuld
2.plads med 40½ point, mens Skovbo 1 vandt med 44½ p. Vi fik 14 mp, da vi jo også vandt
over Skovbo 1. Det blev de vist lidt rystet over. Vores målsætning til næste sæson er at rykke
op i mesterrækken med alle de talenter vi har. Topscore for holdet gik til Claus med 7 point ud
af 7, der også fik maksimum score præmie fra hovedkredsen. I B-rækken viste vore unge
spillere et godt gå på mod, og de kæmpede til tider mod overmagten med langt stærkere
spillere. Over 5 runder blev det til 9½ p og en 4. plads. Topscore for 2 holdet blev Anders
Pedersen med 3 p. Jeg vil sige tak til begge hold for en god og solid præstation.
20.april stillede Tornved og Kalundborg et fælles hold med 6 mand fra hver klub i en 90mandsturnering med 72 deltagere. Vort hold klarede sig godt og fik 10 p og en delt 1.plads.
På juniorområdet er der sket rigtig meget med deltagelse i mange stævner og aktiviteter.
Den 18-20. september havde vi vort B hold i skoleskak med til NM i Island. Heldigvis før der
kom aske. De havde en god tur med mange gode oplevelser, men skakmæssigt blev det til en
bundprop med 5½ p. Den 28-29.november DM i skoleskak i Odense. Simon C. blev nr 3 i C
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gruppen. I december afholdt vi junior grand prix stævne med 35 deltagere. De 11 var fra
Jyderup Den 18-20.februar deltog Simon i NM i Sverige og landede midt i feltet med 50%
score. Den 6 og 7. marts blev Emilie DM i pigeskak i A gruppen. Katrine Fyhn nr 2 i E gruppen.
NM skulle være afholdt her 23-25. april i Island, men der var nok problemer med at flyve til og
fra øen.
Vi arrangerede DM for hold i skoleskak 19-21. marts, hvilken var en stor opgave, der blev løst
helt tilfredsstillende. Tak til alle hjælpere og ledere. Samt tillykke til vores danmarksmester i A
gruppen, som i september skal til Nordisk Mesterskab.
Toppen fra JGP stillingen i hver aldersgruppe deltog i SM i Ballerup her i lørdags. Vi havde 10
deltagere med: Christoffer, Simon E, Thomas, Simon S, Anders, Mette, Jonas, Sarah, Gustav H.
og William. Gr. C: Simon E nr. 1 og Sjællandsmester med 6. p. af 7. Gr. D: Anders nr. 2 med
5,5 p. Gr. B: Christoffer nr. 3 med 3,5 p. af 6. Gr. E: Jonas nr. 5 med 4,5 p. Gr. F: Gustav nr.
5 med 4 p. De nævnte fik en pokal. Øvrige Thomas 4,5 p., Mette 4 p., Sarah 2,5 p. William 3
p., Simon S, 2 p.
Ja det kan være lidt svært at nævne alle ting men pt. er der William, Marcus, Gustav Bak (er
ikke meldt ind endnu), Gustav Haulrich, som er de nye på vej frem og så er der Sarah, Jonas,
Katrine, Mette og Anders som alle gør det godt i deres respektive aldersgrupper. Til sidst er
der de store som deltager i mange koordinerede turneringer Simon S, Thomas og Simon E,
Christoffer og Emilie til dels, mens Filip ikke har spillet så meget siden jul. Frederik har vi
desværre ikke haft kontakt til i lang tid. Der har været ca. 5 omkring klubben i kortere tid,
men som altså ikke er holdt ved.
Fra hovedkredsen kan jeg nævne beslutninger fra delegeretmødet 27.marts, som blev afholdt i
Sorø, at forslag om at vi ikke fortsætter fællesstævner i B rækken. Vi skal fortsat have samme
spilledage som i divisionsturneringen, dog bortset fra når de lægges i vinterferien. Datoer er
godkendt i påsken i DSU. I får her uger for holdturnering (regnet efter M-rækken søndage i
ugen efter): uge 45, 47, 49, 3, 5, 10 og 12. Der blev indvalgt nyt bestyrelsesmedlem, Bjarne
Haar fra Næstved, der skal være kasserer i hovedkredsen.
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 7 års siden, hvor vi fik vort eget domæne. Vi bruger 45 MB ud af 3.072 MB, dvs
meget plads at røre os på og stadig kun for 11,25 kr om måneden.
Vi starter ny sæson 24.8. Kontakt mig inden tirsdage via sms eller mail og hvis der er
interesse og vi bliver mindst 6-8, så åbner vi klubben. Vi har selvfølgelig åben i den fælles
EMT turneringen med Kalundborg og generelt i holdturneringen. Juniorafdelingen starter
torsdag den 26.8.2010 med undervisning.
På skoleskak siden vil jeg gerne takke Svend for det store og gedigne arbejde han gør for
ungdomsskakken og tak til de andre voksne, der fortsætter det gode arbejde for vores klub.
Tak!
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TORNVED SKAKKLUB
REGNSKAB FOR TIDEN 1/1-31/12 2009
KREDIT.
INDTÆGTER
Kontingent voksne
Kontingent under 25 år
Støttemedlem
Tilskud kommunen
Komm. Tilskud ure
Medlems tilsk. Komm.
Pokalskak tilsk.

Kr.

UDGIFTER

Kr.

2.892,00
7.537,50
200,00
100,00
3.950,00
4.200,00
750,00

Kontingent DSU
Hold kørsel
Hjemmeside
Bestyrelse
Tilskud junior arbejde
Tilskud pokal skak
Indkøb ure
Præmier

+ overskud

Kassebeholdning 1/1-09
+ overskud
Bankbeholdning 1/1-10

DEBET.

2.680 *
7.250 *
200

5.100
750
15.980
6.933,00
900,00
180,00
4.200,00
750,00
5.430,00
305,00

Kr.
"
Kr.

19.629,50

Kr.

2.659,55
931,50
3.591,05

"
Kr.

19.629,50

Budget 2010

18.698,00
931,50
19.629,50

7.496 **
1.000
502
200
5.100
750
300
15.348

632

*indtægter:
Sen: 760
Pens: 580
Jun: 450
Børn: 500

**udgifter:
Sen: 526
Pens: 428
Jun: 404
Børn: 314

Regnskab til godkendelse på generalforsamlingen 27.4.2010

Tornved Skakklub, forslag på generalforsamling tirsdag 27.april 2010

Punkt 4:
Satser foreslås uændret, jvf budget 2010:
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)

Punkt 5:
Forslag 1:
Vedtægtsændring med nyt navn ”Jyderup Skakklub” og ”Holbæk Kommune”. Klubben har haft
navnet Tornved Skakklub siden 1972 (kommune sammenlægning). Efterhånden er der færre
og færre, der ved, hvor Tornved ligger på landkortet og vi ønsker derfor, at navnet svarer til
klubbens geografiske beliggenhed.
Nuværende vedtægt:
§ 1 Formål & hjemsted
Klubbens navn er Tornved Skakklub, og dens hjemsted er Tornved Kommune. Klubbens formål
er at udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet og herunder tilbyde
folkeoplysende virksomhed. Klubben skal være medlem af 2.hovedkreds under Dansk Skak
Union.
Forslag til:
§ 1 Formål & hjemsted
Klubbens navn er Jyderup Skakklub, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. Klubbens formål
er at udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet og herunder tilbyde
folkeoplysende virksomhed. Klubben skal være medlem af 2.hovedkreds under Dansk Skak
Union.
Forslag 2: [behandles kun hvis forslag 1 vedtages]
www.tornvedskak.dk, ændres til domænet www.jyderupskak.dk (som er ledig). Vi har betalt
for det kommende år for tornvedskak, hvor jeg indsætter et script, der viderestiller til nyt
domæne. Prisen på webhotel med alle omkostninger er i alt kr. 322,50 for det første år og
derefter næste år kr. 180.

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)

Jyderup Skakklub - generalforsamlings referat 20100427

Ordinære generalforsamling tirsdag den 27. april 2010 klokken 19,30 hos Svend
Christensen på Palævej 1, Jyderup.
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Medlemskontingent, der fastsættes for næste år
Indkomne forslag: Bestyrelsen stiller følgende vedtægts forslag: Foreningen skifter navn til
”Jyderup Skakklub”
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
Der deltog 9 på generalforsamlingen:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Ziska Seirup blev valgt som dirigent
Beretningen
Regnskab og budget
Satser blev vedtaget uændret, jvf budget 2010: 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)
Forslag A (vedtægtsændring) blev enstemmig vedtaget: § 1 Formål & hjemsted:
Klubbens navn er Jyderup Skakklub, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. Klubbens
formål er at udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet og herunder
tilbyde folkeoplysende virksomhed. Klubben skal være medlem af 2.hovedkreds under
Dansk Skak Union.
Forslag B blev enstemmig vedtaget: www.tornvedskak.dk, ændres til domænet
www.jyderupskak.dk (som er ledig). Vi har betalt for det kommende år for tornvedskak,
hvor jeg indsætter et script, der viderestiller til nyt domæne. Prisen på webhotel med
alle omkostninger er i alt kr. 322,50 for det første år og derefter næste år kr. 180
Bent Søndergaard, Erling Bruun og Claus Jensen blev genvalgt
Svend Ellegård Christensen blev valgt som suppleant. Genvalg af revisor Lone
Christensen og Frank Fyhn, samt revisorsuppleant Niels Jacobsen)
Under eventuelt, blev der talt om ny klubaften kunne være andre dage end tirsdag, da
en del af de unge spiller EMT i Holbæk. Det ville bestyrelsen arbejde på det kommende
møde 1.6.2010 og komme med idéer. Onsdag (eller torsdag) kunne være fine dage.
Der spilles skak i Kalundborg onsdage og fælles EMT turnering kunne nemmere
afvikles. Blev også talt om at afholde skakarrangement på fredage eller lørdage, først
som spisning og dernæst skakteori kombineret med en lille turnering.

Efter generalforsamling blev der uddelt præmier til klubmester og topscorer for begge hold.
Vinderen af lynturneringen blev Simon Ellegård Christensen, der modtog en lille lommebog
som præmie.

Love for Jyderup Skakklub
§ 1 Formål & hjemsted
Klubbens navn er Jyderup Skakklub, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. Klubbens formål er at
udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet og herunder tilbyde folkeoplysende virksomhed. Klubben skal være medlem af 2.hovedkreds under Dansk Skak Union.
§ 2 Medlemskab
Medlemskab kan opnås af alle, som kan tilslutte sig klubbens formål, betaler kontingent og respekterer
generalforsamlingens vedtagelser.
§ 3 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i april måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse
(eller mails). Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7
dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der er
fyldt 15 år eller ved umyndighed under 15 år deres forældre.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, jf dog § 8
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens /formandens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab, samt evt. forelæggelse af næste års budget
4. Medlemskontingent, der fastsættes for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Valg i henhold til § 6
7. Valg af bestyrelsessuppleant. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.
8. Eventuelt
§ 4 Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderår. Det reviderede årsregnskab påtegnes af de valgte revisorer samt af
hele bestyrelsen.
§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af medlemmerne
kræver det.
§ 6 Bestyrelsen & tegningsret
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formand og ét bestyrelsesmedlem vælges i ulige år, kasserer og to
bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Alle valg er for to år. Klubben tegnes af formanden og to andre
bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan under ansvar over for generalforsamlingen disponere
over klubben formue til formålets fremme. Afgørelser træffes ved simpelt flertal, ved lige stemmetal er
formandens stemme afgørende.
§ 7 Bestyrelsens pligter
Bestyrelsen bør i videste udstrækning sørge for ,at der holdes turneringer, som er tilgængelige for alle
klubbens medlemmer. Til at lede disse turneringer vælger bestyrelsen en turneringsleder og fastsætter
regler for turneringen.
§ 8 Vedtægtsændringer & klubben opløsning
Ændringer i klubbens love kan kun ske på den årlige generalforsamling, og kun når mindst 2/3 del af de
mødte i afstemningen deltagende medlemmer stemmer for forslaget. Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun gyldigt vedtages, når mindst 3/4 af samtlige klubbens medlemmer stemmer derfor. Skulle
klubben ophøre at bestå, tilfalder dens eventuelle formue almen nyttige formål (børne- og ungdomsarbejde i kommunen)
Vedtaget på generalforsamlingen den 27.4.2010 [ændret §1]
Dirigents underskrift
Sign: Ziska Seirup

Formands underskrift
Sign: Jens Lundberg

