
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der indkaldes til den årlige generalforsamling 
onsdag den 30.april 2014 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 (ikke på valg) 
                 Kasserer Bent Søndergaard (på valg) 
                 Sekretær  Erling Bruun (på valg) 
                 Simon Christensen (ikke 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. 

 

 

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! 
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Formandens beretning, generalforsamlingen 30.april 2014: 

Velkommen til Jyderup Skakklubs generalforsamling!  

Den 29.november 2014 fylder klubben 85 år. Men stadig levedygtig og i god form. Siden jeg blev 
valgt 9.maj 1995 er det nu min 18. formands beretning, der aflægges, så en vis rutine er opnået. 
Jeg får ind for genbrug, og I genkender sikkert nogle af bemærkningerne. I sæsonen udsendt 5 
nyhedsbreve til medlemmerne med praktiske og info om hold og EMT turneringer samt 
skoleskakken. I min beretning en samlet oversigt. 

Nuvel, vi startede sæsonen for børn og juniorer torsdag den 29.august på Palævej. Vort nye tiltag 
med klubdage på lørdage blev en stor succes og fin opbakning fra medlemmerne. Der var valgt 
lørdagene 14.september, 9.november og 18.januar. Fransk åbningen som tema, hvor der blev 
trænet og øvet. Frokost og hygge undervejs blev der også tid til.  

Vi deltog med et fire mandshold i hovedkredsens holdturnering. Vi hjemtog den ene storsejr efter 
den anden. Sluttede som klar nr. 1 med 19½ points ud af 20 mulige. Hvem var så den 
formastelige, der afleverede points? Tja det var formanden, som i spillet dog endda var meget 
heldig med remisen. Svend blev topscorer med 5 points. Vi er nu berettiget til at rykke op i A 
rækken, men sådan skulle det ikke gå, idet på hovedkredsens delegeretmøde den 12.april blev 
vedtaget, mest som nødløsning efter 4½ times debat, at der fremover spilles med 1 Mesterrække 
og 1 A række med 8hold og 8 spillere. En del søndagskampe må forventes eller flere fælles 
stævner, hvis der skal spilles på hverdagsaftener. Det bliver i første sæson, de 4 øverste i hver af 
den gamle A række, der spiller i den nye A række. Med det stadig faldende medlemstal kan jeg kun 
frygte, selv med 1 M og A række, at det ville blive temmelig svært at sammensætte tabeller til den 
kommende sæson.  Der etableres to B rækker (4 mandshold), hvor vi er oprykker og skal spille i 
den geografiske nordlige del. Altså betydelige stærkere hold end i den nuværende B række. Det 
bliver dog ikke nemt at sætte B rækkerne sammen uden, at der skal køres alt for langt. Det 
nederste lag med fri tilmelding er et antal C rækker (4 mands) og med 1½ times betænkningstid, 
samt start kl. 19. Det mener jeg kan blive rigtig godt, at kampene kan være færdige seneste kl. 
22, så det ikke bliver et nattesæde. En god mulighed for at spile holdskak for vore unge 
mennesker. 
 
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. 
Gennem sæsonen har 17 juniorer været involveret i klubbens aktiviteter. Juniorerne har deltaget i 
torsdags undervisning, som er en blanding af opgaver, teknikmærker, åbnings idéer og 
turneringer, Kredsmesterskab individuelt og for hold samt DM. Holdturnering lokalt og i 
København. Tre spillere oplevede en weekend i Køge på hotel mm. To piger har været til pige DM. 
Flere har deltaget i lokale EMT turneringer. 
 
Resultater fra torsdags turneringer: 
Udfordringsturnering efterår 2013: 

1. Jonas 23 p. 
2. Mikkel 21 p. 
3. Gustav 19 p. vandt omkamp om bronze mod William 

Klubturnering vinter 2013-14: 
1. Jonas 13 p. 
2. Marcus 10.5 p. 
3. Gustav 10 p. 

Udfordringsturnering forår 2014: 
1. William 20 p. 
2. Mikkel 17 p.  
3. Hjalte 16 p. 

Topscorer i Ballerup hold turnering:  
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Jyderup 1: Jonas 8,5 p. af 9 mulige 
Jyderup 2: William 6 p. af 9 mulige 
 
I omtalte Københavns Skakunions juniorholdturnering i Ballerup sluttede vort hold 1 på 4.plads 
med 19½ p. Hold 2 sluttede på 6-7 plads med 18 p. Der var 15 juniorhold med i turneringen, hvor 
Præstø bl.a. også deltog. Fra hovedkredsen fik vi støtte til kørselsgodtgørelse til begge hold, hvilket 
vi er glade for.  
 
JGP stævnet i Jyderup den 28.september blev desværre aflyst, da der var tilmeldt for få deltagere. 
Der var heller ikke ret mange stævner andre steder, som der ellers plejer. Vi er usikre på årsagen, 
men hovedkredsen vil som tiltag bl.a. give yderligere tilskud i den nye sæson, så skakklubberne 
ikke får økonomiske tab på JGP stævnerne. Juniorleder Torben Jensen er udtrådt og i skrivende 
stund vides ikke, hvem den nye juniorleder bliver, da hovedkreds bestyrelsen endnu ikke har 
konstitueret sig.  
 
Kredsmesterskaber individuelt blev afviklet i Jyderup med 23 deltagere. Heraf de 9 var fra Jyderup! 
 
Fra de mange EMT turneringer, som klubbens spillere har deltaget i kan nævnes, at klubben blev 
præsenteret i Holberg turneringen i Dianalund her i februar med 7 deltagere, Jonas, Finn, William, 
Marcus, Mette, Gustav og Brian. I Holbæk E deltog Erling. Holbæk forår med Erling og Jonas. De fik 
begge 3.pladser. I weekend turneringen OK og Superbrugsen i Tølløse deltog vi med 5 deltagere, 
Erling, Jonas, Marcus, Gustav og Brian. Så der har der stor aktivitet for vore spillere i disse 
turneringer. Ingen tvivl om at det er her, du lærer at få rutinen.    

På rating området siden sidste generalforsamling har William klaret sig bedst med + 70 rating til 
1111. Derefter kommer Gustav +46 rating til 1080. Som tredje bedste Jonas med + 34 til 1.419. 

Vort medlemstal er sidst opdateret 1.april 2014 med: 5 voksen + 2 senior + 3 ungdom + 9 børn. i 
alt 19 medlemmer. To flere 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. 

Sidste generalforsamling vedtog vi enhedskontingent for alle til 400 kr. årligt. For at gøre det hele 
meget nemmere, både opkrævningsmæssigt og kontering for kassereren, anmodede jeg med mail 
til medlemmerne om at betale hele sæsonen på én gang i september. Der blev således ikke 
udsendt mails til de enkelte om betaling eller rykkere. Jeg valgte efter en lille måneds tid at sende 
en ny fælles mail og skrev her enkelte medlemmer om at få betalt. Det fik et medlem til at skrive 
til mig, at den slags metoder brød hun sig ikke om, at hænge folk ud og gabestokken var helt 
uberettiget. Ja, jeg har taget den til efterretning og  det lader jeg være med i fremtiden! Tidligere 
har jeg brugt oceaner af tid og kræfter med at udsende opkrævninger og rykkere to gange om 
året. Det er min tid desværre ikke mere til. Min mail var bare ment som rettidig omhug. Vi har 
nogle frister, idet klubben "hænger" på kontingent videre til DSU, hvis vi ikke udmelder senest i 
hvert kvartal. Jeg eller kassereren vil ikke længere rykke medlemmerne for restance på denne 
måde, men vil bruge energi og kræfter på at udsende en personlig mail eller sms til skyldnerne. 
Alle har her før generalforsamlingen heldigvis fået betalt for sæsonen, så alt fint. 
 
På vor hjemmeside www.jyderupskak.dk ses, at besøg her i foråret ligger omkring de 30 om 
måneden. I sæsonen blev oprettet en facilitet for deltagelsen på klubdage "hvem kommer", hvor 
der hurtigt kan tilmeldes. Fra vort webhotel, hvor hjemmesiden administreres, har vi fået oplyst at 
kapaciteten er øget til 15 GB og til 14 kr. om måneden. Vi anvender højst 0,2 GB. Da jeg nu har 
sluppet hovedkredsens sider som webmaster, har jeg lidt tid til overs og vil begynde at få scannet 
alt tilgængeligt historisk materiale for skakklubben. Herefter up loades til hjemmesiden som info. Vi 
har jo masser af fri plads til rådighed.  
 
På skoleskak siden vil jeg gerne takke Svend for det store og gedigne arbejde han gør for 
ungdomsskakken og tak til forældre og de andre voksne, der fortsætter det gode arbejde for vores 
klub. Tak! 



Generalforsamlingen 30.april 2014

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

KREDIT. DEBET.

INDTÆGTER          Kr.
Kontingent voksne 2.820,00
Kontingent under 25 år 6.335,00
støttemedlem 300,00
medlems tilsk. Komm. 2.640,00
tilsk. Juniorarbejde 2HK 2.000,00
tilsk. Juniorarbejde 2HK 1.000,00

UDGIFTER.          Kr.
Kontingent DSU 6.983,50
Hold kørsel 4.144,00
Hjemmeside 180,00
kontorart. 100,00
undervisning 4.000,00

Kr. 15.095,00 15.407,50
+underskud       " 312,50

Kr 15.407,50 15.407,50

STATUS
Kassebeholdning1/1-13 Kr. 10.780,55
- underskud        " 312,50

Kassebeholdning 1/1-14 Kr. 10.468,05

Regnskabet foreligger i underskrevet stand på generalforsamlingen. Godkendt af 
revisorerne Lone Christensen og Jim Nielsen



Budgetlægning for 2014

JYDERUP SKAKKLUB

Regnskab for tiden 1/1-31/12-2013 Rr 2014

KREDIT. DEBET. Budget

INDTÆGTER          Kr.

Kontingent voksne 2.820,00 * 2.600

Kontingent under 25 år 6.335,00 * 5.600

støttemedlem 300,00 300

medlems tilsk. Komm. 2.640,00 2.600

tilsk. Juniorarbejde 2HK 2.000,00

tilsk. Juniorarbejde 2HK 1.000,00 1.000

12.100

UDGIFTER.          Kr.

Kontingent DSU 6.983,50 7.700

Hold kørsel 4.144,00 4.200

Hjemmeside 180,00 200

kontorart. 100,00 100

undervisning 4.000,00 4.000

16.200

Kr. 15.095,00 15.407,50

+underskud       " 312,50 -4.100

Kr 15.407,50 15.407,50

Kassebeholdning1/1-13 Kr. 10.780,55

- underskud        " 312,50

Kassebeholdning 1/1-14 Kr. 10.468,05

* Det forudsættes i budgettet at årligt kontingent fastholdes til 400 kr. for 19 medlemmer.

At der betales skyldigt kontingent for 2013-14 (1.000 kr.) samt der betales 400 kr. 

for kontingent 2014-15 af alle i september.



Deltagere: Erling Bruun, Jens Lundberg, Jette Nielsen, Jonas Nielsen, Svend Ellegaard og Ziska 

Seirup 

Generalforsamlingen startede kl. 19,50 og sluttede kl. 20,59 efter en fin debat. 

Tak til dirigenten for en god ledelse af generalforsamlingen, samt til Lone og Svend for god 

forplejning og husly. 

Generalforsamlingen Jyderup Skakklub den 30.april 2014 

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, men kontingentet betales på en gang]  
[enhedspris for  alle: 400 kr., der betales primo september]                                                              
 
ad 5) Indkomne forslag:  
[ingen] 
 
ad 6) Valg:    
Kasserer Bent Søndergaard (på valg)  
[genvalgt] 
bestyrelsesmedlem Erling Bruun (på valg) 
[genvalgt] 
bestyrelsesmedlem Claus Jensen (på valg) 
[genvalgt]              
ad 7) Valg: Bestyrelses suppleant  
[Jette Nielsen] 
2 revisorer og revisorsuppleant (forslag Lone Christensen og Brian H. Nielsen) 
[revisorer: Lone Christensen og Jim Nielsen, revisorsuppleant Brian Nielsen]                                                                                                         
 
ad 8) Eventuelt  
[Skolereform og ny skolestruktur giver nye muligheder for undervisning af 
skakbørn i folkeskolen. 
Svend fortsætter træning på Palævej, så vidt er praktisk muligt. 
Hold DM til Jyderup eller Tuse. Det undersøges nærmere 
Klub lørdage forsøges videre i ny sæson. 
Evt. Weekend EMT i Jyderup undersøges til den kommende sæson]    
 
Noter af Jens Lundberg 
 
Udførligt referat blev noteret af sekretæren, Erling Bruun i skakklubbens 
håndskrevne logbog. 
 


