
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der indkaldes til den årlige generalforsamling 
onsdag den 27.april 2011 klokken 19,30 hos 
Ziska Seirup på Provstevænget 18, Jyderup. 
 
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) 
                 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 

 

Generalforsamling Jyderup Skakklub 

Vel mødt! 

Vi starter næste sæson 24.8.2011 

Jens Lundberg 60789257 

e-mail: jelu@bakara.dk 
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Velkommen til Jyderup Skakklubs generalforsamling:  

Det var første år med vort nye navn Jyderup Skakklub. Klubben havde taget sit ung pigenavn 
igen, som pressen skrev. Mange ting skulle rettes undervejs og det er efterhånden lykkedes. 
Dog har vi stadig skilte til holdturneringen med vort gamle navn. Ud over navnet skiftede vi 
også klubdag fra tirsdag til onsdag. Nu passede det også bedre med samarbejdet med 
naboklubben Kalundborg, samt i holdturneringen 

Vi havde bestyrelsesmøde, tirsdag 1.juni hos Svend, hvor vi fik aftalt konstitution. Vi havde 
fået nyt CVR bevis med nr. 29722196 og nye vedtægter opdateret. Der var fremstillet et nyt 
logo med Jyderup Skakklub, som ses her i øverste hjørne. Der er også designet så det kan 
sættes på bilruder mm. Tak til Ziska som har formidlet kontakt til professionel grafiker. Vi 
fortsatte med vore lokaler i B-fløjen, selv om andre lokaler har været i spil, så som SFO'en.  
 
28.spetember ansøgte vi kommunen om "aktivitetspulje og udstyr" til projektor, hvilket vi fik 
bevilget til 4.000 kr. Vi købte dog en bedre projektor, hvor klubben selv måtte tage penge op 
ad lommen, men det var i det beskedne niveau. 
 
Vi ansøgte om medlemsstøtte ved udgangen af januar til medlemmer under 25 år til 16 med 
nedsat takst til 260 kr. pr. år eller i alt 4.160 kr. 
 
Vort medlemstal er sidst opdateret 01.april 2011: 2S + 3P + 12B + 4J i alt 21 medlemmer. I 
forhold til sidste sæson holder vi meget pænt medlemstallet med +1, selv om det i 
skakunionen stadig er svagt faldende. Ud af de en og tyve medlemmer er registreret 20 
mailadresser. Via fælles mailadresse medlemmer@jyderupskak.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. 
Ud over hjemmesiden med nyt domæne jyderupskak.dk har vi annonceret i avisen, samt fået 
mulighed for at give resultater mm på nordvestnyt.dk, hvor vi siden december indtil nu har 
fået 10 indlæg. Det er formanden, der har fået fuldmagten og hvis der er noget jeg skal bringe 
i dette forum skriver I bare en mail til mig. Endvidere lovede jeg sidste generalforsamling at 
der ville komme hyppigere nyhedsbreve ud til medlemmerne. Det blev til 6 nyhedsbreve via 
mails. Den til generalforsamlingen kom 24.marts.  
 
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 5 med: Erling,  
Christoffer og undertegnede i A gruppen. Jonas og Simon i B gruppen, som alle klarede sig 
godt. Nogle mere heldige end andre. Jens fik 3½ og 2.plads og blev samtidig klubmester, da 
han også fik bedste score over forventet. I gruppe 2 fik Simon S. 2½ p og 2.plads. Den 
afsluttede lyn turnering med 11 deltagere blev vundet af Svend med 7 p ud af 7 mulige. 
 
Ud over denne turnering og holdturneringen har vi haft 9 deltagere med i 22 andre koordineret 
turneringer. Jeg nævner Politiken Cup10 (5), Absalon (5), Pricewaterhouse (4), Holberg (3),  
Holbæk Open (2), Dianalund/O (2) og NM piger Rey (1). Størst rating fremgang fik Anders 
Pedersen (4 turn) med 401 på et år og har nu 1571. Simon Seirup (8 turn) steg med 188 til 
1644 og Mette Ellegaard (2 turn) steg 119 til 1119. Der er ingen tvivl om at deltagelsen i disse 
mange turneringer giver stærkere spillestyrke. 
 
I holdturnering stillede vi op i A rækken og B rækken. Første holdet landede på en flot 1 med 
38 points. Vor målsætning om at rykke op i mesterrækken blev opfyldt til næste sæson med 
alle de talenter vi har. Det bliver spændende om vi kan stå mål med de noget stærkere 
modspillere vi kommer til at møde.  Topscore for holdet gik til Christoffer med 6½ point ud af 
7. I B-rækken viste vore unge spillere et godt gå på mod i efteråret, selv om vi måtte opgive 
holdet i foråret og trække os. For de spillede 3 runder blev det til 6 p., men skemaet skal jo 
nulstilles efter reglerne, når man ikke fuldender holdturneringen i utide, så vi landede på 
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bundpladsen. Topscore for 2 holdet blev Anders Pedersen med 2½ p. og en samlet ratingscore 
på 239. Jeg vil sige tak til begge hold for en god præstation. 
 
På juniorområdet er der som sædvanligt sket rigtig meget med deltagelse i mange stævner og 
aktiviteter: 
 
23.maj spillede vi pokalstævne med juniorer i Nyborg og fik 14 p. og en 4.plads ud af 10 hold. 
Det er da godt at vi kan holde fanen højt, når andre juniorhold i hovedkredsen må melde 
forfald. 
 
I august blev det til en 4. plads for Emilie ved NM på Island med 2,5 p., samme placering som sidste år. 
 
6.november var der kvalifikation til DM med kredsmesterskaber i Gislinge. Her havde vi 11 
med og de 7 gik videre. 
 
27-28.november DM i skoleskak. Resultater for 8 rd: A: Christoffer 4 p (12), Emilie 4 p (13). 
B: Simon E 5 p (7). C: Simon S 4½ p (12). D: Anders 4½ p (6). E: Jonas 6 (4) og F: William 3 
p (27). Alle var gode præstationer. 
 
DM for piger 19-21.marts havde vi fire deltagere med: A: Emilie nr. 3. D: Mette nr. 1. Sarah 
nr. 3 og Katrine nr. 4.  
 
Ved hold DM i skoleskak i Vejle 25-27 marts opnåede Jyderup Kommuneskoles B-hold en flot 
3. plads ud af 13 hold og dermed bronzepokaler. Begge de to deltagende Jyderup hold lå på 3. 
pladsen i hver deres gruppe før sidste runde og i sidste runde var B-holdet 0.-6. klassetrin 
bedst, da alle spillere vandt og dermed beholdt 3. pladsen, mens C-holdet 0.-3. klassetrin i 
deres gruppe måtte se sig besejret og dumpede ned på en flot 7. plads af de i alt 14 
deltagende hold i C-rækken. B-holdet bestod af: Anders Pedersen, Jonas Nielsen, Mette 
Ellegård Christensen og Katrine Fyhn. Topscorer blev Mette Ellegård Christensen på 3. bræt 
med 6,5 p. af 8 mulige point og Mette blev kåret som turneringens bedste pige af de i alt 40 
deltagende hold. Topscorer på C-holdet blev Daniel André Nybo med 5 p. af 8 mulige point. 
 
NM for piger i Jetsmark 8-10.april havde vi Mette med i gruppe C, der sluttede med 2½ p. og 
midt i feltet. Mere end godkendt. 
 
I de 6 JGP stævner, hvor også vort eget stævne i starten af december skal fremhæves, deltog 
10 af vore spillere. Bedst klarede Jonas med 170 grandprix points. Dernæst William med 101 
p. Til SM, der skal spilles på lørdag her i Jyderup, kvalificerede sig faktisk 11, idet nogle har 
fået "wild card": Emilie, Christoffer, Simon E, Simon S, Thomas, Mette, Anders, Jonas, Gustav, 
Sarah og William.  
 
Fra hovedkredsen kan jeg nævne at klubben var repræsenteret af Svend og undertegnede til  
delegeretmødet 16. april, som blev afholdt i Sorø. I hovedkredsformandens beretning blev 
nævnt at Svend i denne sæson var blevet indstillet til Skak Unionens hæderstegn med 
følgende ordlyd: 
 
 "Svend har været aktivt medlem i klubben, der tidligere hed Tornved, gennem næsten 35 år. 
Svends debuterede som 10-årrig og fik rigtig smag for skakspillet, da han vandt 
4.klasse i Solvognturneringen i Vig. Han begyndte at spille rigtig mange turneringer både i 
skoleskak og i DSU regi. Det varede ikke længe før han blev mesterspiller, samtidig har Svend 
altid trænet meget med alle medlemmer og givet sin inspirerende viden fra sig til børn og 
unge, hvor han efterhånden har undervist i mere end 25 år. Uden Svend havde Jyderup ingen 
skakklub, da 80% af medlemmerne er børn og juniorer. Klubben har derfor gennem de sidste 
par år fastholdt medlemsantallet. De unge bliver dygtigere og dygtigere, hvilket kan ses af alle 
de flotte resultater, der præsteres i DM mm. Svend er et vigtigt samlings punkt i JGP stævner i 
Jyderup, hvor alt det praktiske løses, så alle bliver tilfredse og glæder sig til at komme igen" 
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På delegeretmødet blev også talt en del om mulige og umulige fusioner mellem de 9 
hovedkredse. Det var bedst om der kunne laves regionale aftaler, men de foreløbige forsøg 
herpå er mislykkedes. Ret beset er der efterhånden ikke mange opgaver tilbage for 
hovedkredsen. Holdturneringen kunne klares centralt. Medlemskartotek bliver lagt ud til 
klubformænd og rating registrering. Under holdturneringen blev nævnt at vi skal fortsat have 
samme spilledage som i divisionsturneringen, dog bortset fra når de lægges i vinterferien. 
Søndage: 30/10, 13/11 og 4/12-2011 samt 15/1, 29/1, 4/3 og 18/3-2012. Nyt 
bestyrelsesmedlem blev Ivan P. Madsen fra Skovbo.  
 
Vi starter ny sæson onsdag 24.august. Kontakt mig senest tirsdag 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, hvor vi jo skal til at 
spille på søndage. Juniorafdelingen starter torsdag den 25.8.2011 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! 



JYDERUP SKAKKLUB
REGNSKAB FOR TIDEN 1/1-31/12 2010

KREDIT. DEBET.
INDTÆGTER          Kr.
Kontingent voksne 2.357,00
Kontingent under 25 år 6.912,50
støttemedlem 200,00
Tilskud kommunen 4.000,00

Tilskud Ymen 1.000,00    
medlems tilsk. Komm. 5.100,00    
pokalskak tilsk. 750,00
præmier m.m 910,00
UDGIFTER.          Kr.
Kontingent DSU 7.957,00  
Hold kørsel 1.081,50  
Hjemmeside 502,50     
kontorart. 710,00     
Tilskud junior arbejde 1.500,00  
Tilskud pokal skak 750,00     
indkøb projector 5.100,00  
præmier 784,00     

Kr. 21.229,50 18.385,00
+ overskud       " 2.844,50

Kr

Kassebeholdning1/1-10 Kr. 3.591,05
+ overskud        " 2.844,50
+ reserve juniorarb 2.450,00
Bankbeholdning 1/1-11 Kr. 8.885,55

admin
Gul seddel
Regnskab er påtegnet af kasserer og revisorer, samt godkendt af generalforsamlingen den 27.april 2011.



JYDERUP SKAKKLUB
BUDGET FOR TIDEN 1/1-31/12 2011

KREDIT. DEBET.
INDTÆGTER          Kr.
Kontingent voksne 2.800,00
Kontingent under 25 år 7.000,00
støttemedlem 200,00

medlems tilsk. Komm. 5.000,00

UDGIFTER.          Kr.

Kontingent DSU 8.300,00
Hold kørsel 2.000,00
Hjemmeside 600,00
Kontorart. 700,00
Tilskud junior arbejde 2.500,00

præmier 900,00

Kr. 15.000,00 15.000,00
+ overskud       " 0,00

Budget under forudsætning af uforandret kontingent: Sen: 760 kr.                  
Pen: 580 kr. Jun: 450 og Børn: 500 kr. Uændret tilskud fra kommunen.

Samt uændret medlemsantal og sammensætning. Endvidere at DSU 
kontingent er uforandret.

Budget er udarbejdet af Jens Lundberg, den 6.april 2011



Deltagere: Erling Bruun, Christoffer Ellegård, Svend Ellegård, Jim Nielsen, Ziska Seirup og Jens 
Lundberg 

Efter generalforsamlingen blev der udleveret præmiekuverter til Anders (top B), Christoffer 
(top A) og Jens (klubmester). 
Tak til Ziska for god forplejning og husly under generalforsamlingen. 

 
ad 1) Valg af dirigent  
[Ziska Seirup] 
ad 2) Formandens beretning  
[godkendt] 

ad 3) Regnskab  
[godkendt] 
ad 4) Medlemskontingent, der fastsættes for næste år  
[uændret] 
ad 5) Indkomne forslag:  
[ingen] 
ad 6) Valg:    
Formand Jens Lundberg (på valg)  
[valgt] 

Kasserer Bent Søndergaard (ej på valg) 
Sekretær Erling Bruun (ej på valg) 
Christoffer Christensen (på valg)  
[valgt] 
Claus Jensen (ej på valg)                  
ad 7) Valg:     
Bestyrelses suppleant  
[valgt Jim Nielsen] 
2 revisorer og revisorsuppleant  
[valgt Ziska Seirup og Lone Christensen samt suppleant Niels Jacobsen] 

 
ad 8) Eventuelt  
[undervisning af skoleskak, planlagt pige DM i Jyderup 2012, 
hjælpetrænerkursus, ansøgning aktivitetspulje, undervisningsmaterialer 

skakbøger] 

 
 


