
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der indkaldes til den årlige generalforsamling 
onsdag den 24.april 2013 klokken 19,30 hos Svend 
Ellegaard, Palævej 1,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. 

 

 

Generalforsamling Jyderup Skakklub 

Vel mødt! 

Jyderup Skakklub 

Jens Lundberg 60789257 

e-mail: jelu@bakara.dk 
 

Fremmøde bedes meddelt Svend senest dagen før 

generalforsamlingen af hensyn til forplejningen! 



Jyderup Skakklub 

Side 1 af 2 

Formandens beretning, generalforsamlingen 24.april 2013: 

Velkommen til Jyderup Skakklubs generalforsamling!  

Vi havde bestyrelsesmøde, onsdag 30.maj hos formanden, hvor vi fik aftalt konstitution. Vi kunne fortsætte 
med lokalerne i B-fløjen som hidtil. Vor materiel situation er ok med egnede ure og brikker og brætter. Der blev 
aftalt klubturnering og holdturnering. 
 
Vort medlemstal er sidst opdateret 1.april 2013 med: 2 sen + 3 pens + 1 jun + 11 børn. i alt 17 medlemmer. 
Fire færre end sidste år. Vi ansøgte om medlemsstøtte ved udgangen af januar til medlemmer under 25 år, 
hvor vi forventer at modtage 2.640 kr. inden udgangen af maj måned. Taksten er fortsat 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 7 nyhedsbreve 
ud til medlemmerne.  
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. 
Vor hjemmeside www.jyderupskak.dk bliver stadig besøgt, men i mindre omfang end tidligere år. Besøget her i 
foråret omkring de 30 om måneden, noget lavere end sidste år, hvor vi havde 50 besøg om måneden. I august 
blev der etableret en tilmeldingskupon til sæsonstarten, så vi hurtigt kunne få et overblik over hvem der 
ønskede at spille i hold og klubturneringen, samt at gå til undervisning. Der var dog kun tre, der brugte den, så 
konklusionen er, at tiltaget ikke vil blive gentaget til august, men i stedet for alm. mail. 
 
Da det så lidt sløjt ud med tilmeldingen og Svend meddelte, at han ikke kunne varetage undervisningen i det 
omfang som tidligere, indkaldte vi til kombineret bestyrelsesmøde og forældremøde den 12.september. Uden 
decideret dagsorden, men med sætningen "Spørg ikke, hvad Jyderup Skakklub kan gøre for dig, men hvad du 
kan gøre for skakklubben!"  Vi var 6 deltagere, flere ville have kommet, men var lige forhindret denne aften. 
Vi talte om undervisningen af vore skakbørn, håbet på at Tornved-skolen kunne sætte egentlig skoleskak på 
programmet. Men det var vist lange udsigter og det kunne vi dårligt vente på. Vi spurgte Svend på mødet om 
han kunne klare 10 gange undervisning her på Palævej, samt at klubben gerne ville betale for undervisningen. 
Det indvilliget Svend i med de samme deltagere som sidste år. Nye kunne dog komme med, hvis der var ledige 
pladser. 
Jyderup Skakklub, lever altså videre, omend på vågeblus uden klubaktiviteter i øvrigt.  
På mødet blev det også drøftet om skakklubben skulle lukke, men alle var enige om at en sådan beslutning 
udsættes til den kommende generalforsamling april 2013. 
Der tilmeldes 1 B hold, så de unge mennesker kan få spillet noget ratingskak. Nogle af os voksne sættes på 
som reserve og kan fungere som chauffører til holdskakken. 
De spillere, der ønsker at spille ratede partier opfordres til at tilmelde sig de mange EMT i hovedkredsen. 
 
I hovedkredsens holdturnering deltog vi så i B3 og skulle spille 6 runder mod Holbæk 4 og 5, Sorø 2 og 3, Nyk 
S 2 og Skælskør. Altså stærke hold var vi oppe imod. 
Vi fik skrabet 6½ p sammen. Mange af de unge leverede en rigtig god gang skak, men tabte desværre i 
slutspillet. Topscorer blev Simon med 3 p ud af 3.  
 
Så var det godt at Jyderup Skakklub også deltog i Københavns Skakunions juniorholdturnering.  Efter 36 kampe 
over tre lørdage gennem vintersæsonen har Jyderup spillerne taget turen til København for at få muligheden for 
at møde unge og jævnbyrdige modstandere. Sammenlagt fik Jyderup spillerne samlet 20 point sammen. I alt 
deltog 14 hold hvoraf kun 2 hold var fra provinsen. Holdet bestod af: William Ellegård Christensen, Marcus Juul 
Nielsen, Sarah B.S. Nielsen, Jonas B.S. Nielsen samt Mette Ellegård Christensen. Bedste procentvise score stod 
Sara for da hun scorede 4 p. af 6 mulige, topscorer blev her Jonas, som opnåede 5,5 p. af 9 mulige.  
 Jyderup Skakklubs juniorspillere fik flotte skakpokaler for den fine fjerde plads.  
 
 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 Svend fik 2.plads med 5½ p. Jonas vandt 
basis 2 med 5½ p. Marcus vandt basis 3 med 5 p. I gruppen deltog William og Sarah, begge med 2 p. Det skal 
også nævnes at Erling deltog i PwC Cup i Holbæk og med 4½ p. vandt gruppe 2 med procentscoren 56.3%  
 
På rating området siden sidste generalforsamling har Jonas klaret sig bedst med + 126 rating til 1410. Derefter 
kommer Marcus med +61 rating til 1061. Som tredje bedste Gustav med + 34 til 1.034. 
 
På juniorområdet er der som sædvanligt sket rigtig meget med deltagelse i mange stævner og aktiviteter. Vi 
har haft træning hver torsdag eftermiddag på Palævej, hvor der også var undervisning her i foråret. 
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Kredsmesterskaber individuelt blev afviklet i Jyderup med 22 deltagere., hvor Svend og Ziska stod for 
arrangementet. 
 
Ved DM i november i Odense blev i A Simon nr. 8. 
I D blev  Jonas og Sarah henholdsvis nr. 8 og 33.  
I F blev  William nr. 8  
Holdmesterskaberne blev afholdt på Katrinedalskole afd.  Gislinge med Grevinge og Jyderup i B-rækken. 
Jyderup vandt og deltager ved DM. 
Pige DM havde deltagelse fra Jyderup. Mette Ellegård blev vinder i C-rækken, 
mens Katrine blev nr. 3. Sarah blev femmer i C. 
 
JGP-stævner: Afholdt 6 stævner i vores område. Desværre blev vort eget aflyst i december på grund af for få 
tilmeldinger. Der var også noget med en varslet snestorm, som dog aldrig kom. Slutstillingen med vore 9 
deltagere.  C: Mette 7½ p. D: Gustav 10½ p. Marcus 7 p. og Sarah 7 p. F: William 16 p. Hajlte 15 p. Mikkel 15 
p. Loke 11½ p. og Lucas 10½ p. De bedste i JGP går videre til SM i Gislinge d.27. april, hvor vi bliver godt 
repræsenteret. 
Hold-DM. Sidste weekend deltog skakholdet Tornved-skolen med Jonas, Gustav, Sarah, Marcus og William. De 
spillede bedst i starten af turneringen og vi forventede faktisk at få bronzepokaler, men til sidst i turneringen 
gik det galt og vi dumpede ned som nr. 8. 
Mette fik klø ved NM for piger i Malmø og lavede således både en lang og kort rokade, i alt 5 tabspartier. Kom 
igen! 
 
Vandrepokalen i den lokale turnering blandt juniorerne tilfaldt Marcus skarpt forfulgt af Jonas, William og Mette 
som alle tre havde to point mindre. Turneringen har været en kombineret udfordringsturnering, hvor man har 
kunnet få point mod sin modstander, point for at komme til træning, point for at lave en teknikmærke opgave, 
samt point for at lave opgaver derhjemme kort sagt en erfaringsturnering. 
 
På hovedkredsens delegeretmødet den 23.marts i år taltes meget om nye holdturnerings struktur, der sikkert 
som bekendt er udskudt. Forslaget om 4 mands rækker også i A rækken blev nedstemt og vi fortsætter således 
med den nuværende holdstruktur. Med det faldende medlemstal kan jeg kun frygte at det ville blive temmelig 
svært at sammensætte tabeller til den kommende sæson. Det bliver heller ikke nemmere at sætte B rækkerne 
sammen uden at der skal køres alt for langt. Kontingentet blev hævet med 16 kr. i alle grupper, da det er 
hensigten at støtte børn og juniorskak endnu mere i den kommende sæson. 
 
Sæson start er ikke afklares med dato endnu, så medlemmerne må afvente de nye kalenderoplysninger, når 
bestyrelsen er konstitueret Håber at junior undervisningen fortsætter på torsdage eftermiddage. 
 
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 2012

KREDIT. DEBET.
INDTÆGTER          Kr.
Kontingent voksne 2.920,00
Kontingent under 25 år 5.300,00
kørselstilskud 340,00
medlems tilsk. Komm. 3.740,00

UDGIFTER.          Kr.
Kontingent DSU 7.330,50
Hold kørsel 1.316,50
Hjemmeside 180,00
kontorart. 347,00
Tilskud junior arbejde 2.300,00
præmier 150,00
undervisning 2.000,00

Kr. 12.300,00 13.624,00
+underskud       " -1.324,00

Kr

Kassebeholdning1/1-12 Kr. 12.104,55
- underskud        " 1.324,00

Kassebeholdning 1/1-13 Kr. 10.780,55

admin
Gul seddel
Revideret regnskab foreligger i underskrevet stand på generalforsamlingen.



JYDERUP SKAKKLUB
Budget for tiden 1/1-31/12-2013

KREDIT. DEBET.
INDTÆGTER          Kr.
Kontingent voksne 2.000,00 *)
Kontingent under 25 år 4.800,00 *)
kørselstilskud
medlems tilsk. Komm. 3.000,00

UDGIFTER.          Kr.
Kontingent DSU **) 6.350,00
Hold kørsel 1.500,00
Hjemmeside 200,00
kontorart. 400,00
Tilskud junior arbejde 1.700,00
præmier 150,00
undervisning 4.000,00

Kr. 9.800,00 14.300,00
+underskud       " -4.500,00

Kr

Kassebeholdning1/1-13 Kr. 10.780,55
- underskud        " 4.500,00

Kassebeholdning 1/1-13 Kr. 6.280,55

*) 11 400 4.400
1 400 400
2 400 800
2 400 800

6.400

**) 11 330 3.630
1 420 420
2 542 1.084
3 444 1.332

6.466

*) og **) budgetposter er reguleret, hvor nye takster først er gældende fra 1.7.2013



Deltagere: Erling Bruun, Simon Ellegård, Svend Ellegård, Jim Nielsen, Ziska Seirup, Brian Holm 
Nielsen  og Jens Lundberg  

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.30. 

Tak til Svend 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  
[enhedspris alle: 400 kr. med 200 kr. halvårligt.] 
 
ad 5) Indkomne forslag:  
[ingen] 
 
ad 6) Valg:    
Formand Jens Lundberg (på valg)  
[valgt] 
bestyrelsesmedlem Christoffer Ellegaard (på valg) 
[Simon Ellegaard valgt] 
              
ad 7) Valg: Bestyrelses suppleant  
[valgt Jim Nielsen] 
2 revisorer og revisorsuppleant  
[valgt  Lone Christensen og Jim Nielsen  samt suppleant Brian Holm Nielsen] 
 
ad 8) Eventuelt  
[om deltagelse i pokalskak juniorhold, fortsat undervisning af skoleskak, 
klubbens generelle fremtid og muligheder, om holdskak og klublørdage som 
alternativ til klubaftener] 

 
Noter af Jens Lundberg 
 
Udførligt referat blev noteret af sekretæren, Erling Bruun i skakklubbens 
håndskrevne logbog. 
 


