Generalforsamling Jyderup Skakklub

Der indkaldes til den årlige generalforsamling
torsdag den 26.april 2012 klokken 19,30 hos Svend
Ellegaard, Palævej 1,Jyderup.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Medlemskontingent, der fastsættes for næste år
Indkomne forslag:
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 forventer at starte næste sæson, onsdag 29.8.2012
Jens Lundberg 60789257
e-mail: jelu@bakara.dk

Generalforsamlingen den 26. april 2012 Formandens beretning:

Velkommen til Jyderup Skakklubs generalforsamling:
Vi havde bestyrelsesmøde, onsdag 25.maj hos Svend, hvor vi fik aftalt konstitution. Vi bestilte
lokaler, som de samme i B-fløjen som hidtil. Adgangsforhold er ok for formand og andre
handicappet. Det har jo ændret sig en del på skolen i ombygningsfasen. Vi håber det hen ad
vejen bliver bedre. Vor materiel situation er ok med egnede ure og brikker og brætter.
Vort medlemstal er sidst opdateret 1.april 2012 med: 3 sen + 3 pens + 3 jun + 12 børn. i alt
21 medlemmer. Præcis det samme antal medlemmer som sidste år. Det er flot, når der kigges
på DSU generelle medlemstilbagegang. Vi ansøgte om medlemsstøtte ved udgangen af januar
til medlemmer under 25 år, hvor vi har modtaget 3.740 kr. Taksten er desværre nedsat fra
260 kr. til nu 220 kr. pr. år.
Via fælles mailadresse medlemmer@jyderupskak.dk, der som alias blot videresender til den
enkelte, udsendes nyhedsbreve, kontingentopkrævninger og andre informationer. I sæsonen
har der været sendt 8 nyhedsbreve ud til medlemmerne. Fra en anden fælles mailadresse
skole@jyderupskak.dk sender Svend til forældrene om skoleskak information.
Nordvestnyt.dk bliver brugt flittigt. 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. Her får avisen også sit
grundmateriale fra, men de er vist stadig glade for en mail om vore nyheder. Der har været 14
indlæg i denne sæson med pressedækning og en del avis artikler.
Vor hjemmeside www.jyderupskak.dk bliver besøgt stadig mere og mere. Besøgsfrekvensen er
her i foråret omkring de 60-70 om måneden, men i marts fik vi faktisk næsten 400 besøg
under Pige DM. Der er efterhånden kommet styr på arkivet, som pt. rummer 284 pdf filer fra
de sidste 10 år af vores historiebog. Det er stadig planen at få scannet flere af protokollerne og
klubbladene til udgivelse. Jeg har ventet på bedre teknik, men nu ser det ud til, at der kan
komme noget læsbart ud af det.
I sæsonen forsøgte vi med den fælles EMT over 5 runder med Kalundborg. Tilmeldingen blev
ingen succes. Der var ingen fra Jyderup, da tilmeldingsfristen udløb og i Kalundborg var det
ligeså nedslående resultat. Derfor måtte vi aflyse turneringen. Dermed fik vi så ikke afprøvet,
hvem der blev klubmester for 2011-2012, da dette jo indgik i turneringen.
Det var især meningen at de unge folk skulle kunne prøve kræfter i turneringen, men det
bliver for sent for de fleste. Der skal også være en del stævner for børn og juniorer i efteråret
og vinterens løb, så der er masser af skak for spillerne alligevel.
Vore lokaler onsdage aftener står heller ikke tomme, idet vi har teori efter Jusukov bog. Teori
undervisningen foregik hver anden uge. Fint med projektoren så alle kan se. Det kræver
ganske vist mange timers forberedelse for Svend, men vi håber materialet kan genanvendes til
senere brug.
Vi forsøgte endnu engang med EMT turneringer over 5 runder, som vi selv ville arrangere fra
januar 2012 med meget venlige tider for de unge, men det blev også en fiasko, idet der kun
kom 2 tilmeldinger hertil, nemlig Gustav og Erling. Vi må finde på noget andet, hvis vi vil
gennemføre en koordineret turnering.
Søndag den 30.oktober startede så den længe ventede holdturnering i Mesterrækken med
svingende resultat. Runde 3 var ikke god med kun 1½ p mod Præstø. Der var 3 runder hvor vi
spilede lige op 4-4 og således kom der ingen runder, hvor vi kom helt ovenpå. Det sluttede
som bekendt med, at vi manglede ½ points og måtte ned i A rækken igen til næste sæson.
Topscorer blev Svend med 4½ ud af 7. Vi må erkende, at skakholdet ikke er stærkt nok i
bunden, hvor bræt 7 og 8 kun fik scoret 2 points i de syv kampe. Håber alligevel at kampene
har været gode for spillerne og givet erfaring til næste sæsons holdkampe.
Fra de mange EMT turneringer, som klubbens spillere har deltaget i kan nævnes, at klubben
blev præsenteret på fornem vis i Holberg turneringen i Dianalund her i februar, hvor Mette fik
en 2. plads og Jonas og Svend hver især blev nr. 1 i deres grupper.

Side 1 af 2

Generalforsamlingen den 26. april 2012 Formandens beretning:
På rating området siden sidste generalforsamling har Jonas klaret sig bedst med + 93 rating til
1284. Derefter kommer Mette med +53 rating til 1172. Som tredje bedste William med + 23
til 1.023.
På juniorområdet er der som sædvanligt sket rigtig meget med deltagelse i mange stævner og
aktiviteter. Vi har haft træning hver torsdag eftermiddag på skolen.
27.september blev skoleskakken skudt godt i gang i Haslev med første JGP stævne i den nye
struktur med opdeling i nord og syd, samt nord havde indført rating blandt deltagerne med
niveau delt med start fra 500 til 1000. Vi havde 10 deltagere med og de 5 fik medaljer.
5.november det individuelle kredsmesterskab afholdt på Jyderup Skole, hvor vores 14
deltagere klarede sig flot. Fem blev kredsmestre og ni gik videre til DM, der skulle afholdes i
sidste weekend i november. På dette skoleskak DM fik vi ingen medaljer, men alle havde vist
gode præstationer og var lige ved og næsten.
3.december havde vi vort eget JGP stævne på Jyderup Skole med i alt 25 deltagere. Ni
deltagere fra Jyderup, hvor Jonas Nielsen blev vinder i gruppe 1. Kathrine Fyhn blev vinder i
gruppe 2. Som sædvanlig havde vi sponsorerne på plads med fine gaver til deltagerne.
Forældre var mødt op, hjalp til og støttede op om stævnet. Tak for det.
I de 8 JGP stævner deltog 11 fra Jyderup. Jonas, Gustav og William deltog i samtlige 8
stævner. Jonas klarede sig bedst med 1.195 rating (start 700). William sluttede af på 695
rating (start 500) og Gustav endte på 834 rating (start 700). Alt i alt fik vi en samlet stigning i
JGP stævnerne på ikke mindre end 959 rating blandt Jyderup spillerne. Det lover da godt.
Faktisk kvalificerede 6 Jyderup spillere sig til SM, der blev afholdt i lørdags den 22.april på
tapeten i Ballerup. Fra resultattavlerne har jeg set at William klarede sig fint med 4 p /7 i F
gruppen, hvilket rakte til en delt 4.plads, meget tæt på medaljerne. De skal nok nås. Jonas
indkasserede 3 p /5 i D gruppen, som en middel plads.
Kredsmesterskab i hold den 19.januar blev afholdt i Gislinge, som kvalifikation til hold DM i
skoleskal ligeledes i Gislinge den 23-25.marts 2012. Her deltog vi med i B gruppen med 13
hold. Vort holdet (4 + reserve) spillede sig til en 9. plads med 15 points.
Det skal også nævnes at vi har afholdt Pige DM i marts måned med deltagelse af 63 spillere.
Største stævne i 10 år. Det er virkelig fedt at så mange komme med. Det var et meget
vellykket stævne og god PR for skakken. Vi siger igen tak til sponsorerne. Tak til alle de
frivillige, ledere, forældre og støtter. Uden deres hjælp intet stævne. Emilie vandt AB gruppen
og sluttede dermed sit sidste DM på flotteste vis.
På delegeretmødet den 30.marts i år taltes der stadig om mulige og umulige fusioner mellem
de 9 hovedkredse. Her på Sjælland vil vi nok se en samkøring af 1. og 8.hovedkreds, hvorimod
2. hovedkreds sikkert ikke kommer med i den plan. Som sidste år kigges der på om
holdturneringen kunne køres mere smart, måske med Mesterrækkerne styret centralt, som en
3.division og en Storebælts ordning så klubberne ikke behøver at passere broen for at spille
holdkampe.
Under holdturneringen blev nævnt at vi skal fortsat have samme spilledage som i
divisionsturneringen, dog bortset fra når de lægges i vinterferien. Det giver så holdturnering i
uge: 44-47-49-3-5-10-12. Nyt bestyrelsesmedlem blev Torben G. Jensen, Haslev, som
forventes senere at blive ungdomsleder ved konstitutionen.
Vi starter ny sæson onsdag 29.august 2012. Juniorafdelingen starter torsdag den 30.august
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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JYDERUP SKAKKLUB
REGNSKAB FOR TIDEN 1/1-31/12 2011
KREDIT.
INDTÆGTER
Kontingent voksne
Kontingent under 25 år
støttemedlem
præmie 2. HK
medlems tilsk. Komm.

Kr.

UDGIFTER.

Kr.

DEBET.

2.789,00
8.150,00
500,00
500,00
4.160,00

Kontingent DSU
Hold kørsel
Hjemmeside
kontorart.
Tilskud junior arbejde
præmier
bøger

8.200,50
1.888,00
180,00
100,00
1.200,00
561,50
750,00

Kr.
"

+ overskud

16.099,00
3.219,00

12.880,00

Kr
Kassebeholdning 1/1-11
+ overskud

Kr.
"

8.885,55
3.219,00

Kassebeholdning 1/1-12

Kr.

12.104,55
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JYDERUP SKAKKLUB
BUDGET FOR TIDEN 1/1-31/12 2012
KREDIT.
INDTÆGTER
Kontingent voksne
Kontingent under 25 år
støttemedlem

Kr.
2.800,00
8.000,00
200,00

medlems tilsk. Komm.

UDGIFTER.

DEBET.

4.000,00

Kr.

Kontingent DSU
Hold kørsel
Hjemmeside
Kontorart.
Tilskud junior arbejde

8.500,00
1.500,00
300,00
700,00
2.500,00

præmier

1.000,00

+ overskud

Kr.
"

15.000,00
500,00

14.500,00

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.
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Generalforsamlingen den 26. april 2012 Kassererens beretning:

Går ud fra at I har set i regnskabet, der er udsendt til jer via mail i slutningen
af marts. Men ellers kan jeg lige gennemgå det:
Lige et hjertesuk fra kassereren. Revisionsmæssigt er det bedst at indbetale
dit fulde kontingent til klubben og siden få dine udgifter, kørsel mm dækket,
hvor kassereren modtager mail eller anden dokumentation for udgifterne.
Oplys blot kassereren om dit regnr. og kontonr. Så bliver det bogført korrekt.
Lad endelig være med at modregne i dit kontingent. Det giver for meget bøvl.
Indtægtssiden har vi fået kontingent ind, ingen restancer. Tak for det. Vi har
fået præmie for sidste års holdindsats. Medlemstilskuddet kom ind med 220 kr.
x 16 medlemmer under 25 år = 4.160 kr.
Udgiftssiden uforandret beløb til DSU. Kørselsudgifter er steget, da vi har
skulle køre meget længere i holdturneringen. Til gengæld får vi lidt
kørselsrefusion fra hovedkredsen. men dette beløb modtager vi først i
indeværende regnskabsår. Tilskud til juniorarbejdet på de 1.200 kr. kan vel
være større, også taget i betragtning af skakklubbens nuværende formue og
overskud. Præmier og bøger som forventet.
Samlet et pænt overskud i regnskabet for 2011 på 3.219 kr. eller godt 30%.
Vi har nu en samlet kapital på 12.104,55 kr. pr nytår. I dag er status at vi har
ca. 18.500 kr. stående.

Budget: Indtægtssiden forventes at blive uforandret med oplæg på uændret
kontingent. Dog er der en tendens til at kommunens tilskud gradvist bliver
mindre. Efter budgetlægningen har vi fået 3.740 kr. ind som tilskud for 2012,
så ikke helt det forventede. Udgifterne også uforandret. Der er pt. udbetalt ca.
1.000 kr. til holdkørsel her i foråret. Taksten er pt. 50 øre pr. km. Tilskuddet til
juniorarbejdet er forhøjet til 2.500 kr., da det virker mere rimeligt i forhold til
vort regnskabsmæssige formåen. Samlet et forventet overskud på 500 kr. eller
i balance.
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Deltagere: Erling Bruun, Christoffer Ellegaard, Svend Ellegaard, Jim Nielsen, Claus Jensen og
Jens Lundberg

ad 1) Valg af dirigent
[Jim Nielsen]
ad 2) Formandens beretning
[godkendt]
ad 3) Regnskab
[godkendt]
ad 4) Medlemskontingent, der fastsættes for næste år
[sen: 700 kr. - pens: 500 kr.- børn/jun: 400 kr.]
ad 5) Indkomne forslag:
[ingen]
ad 6) Valg:
Kasserer Bent Søndergaard (på valg)
[valgt]
Sekretær Erling Bruun (på valg)
[valgt]
Claus Jensen (på valg)
[valgt]
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
[om skoleskak sommerlejr, undervisning af skoleskak, klubbens generelle
fremtid og muligheder, om holdskak mm. ]

Efter generalforsamlingen blev der udleveret præmiebevis til topscorer for M-hold Svend
Ellegaard. Der blev ikke spillet lynturnering, da tiden var løbet fra os.
Tak til Svend for god forplejning og husly under generalforsamlingen.

