
Fra: Jens Kurt Lundberg [mailto:jelu@bakara.dk]  
Sendt: 21. august 2014 16:28 
Til: medlemmer@jyderupskak.dk 
Emne: nyhedsbrev fra Jyderup Skakklub 
 
Hej medlemmer i Jyderup Skakklub 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
Svend har udtrykt overfor mig, at han ikke længere kan stille sig til 
rådighed for undervisningen i Jyderup Skakklub, hvorfor der ikke længere 
bliver træning på Palævej eller afholdt stævner. 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
Her før sæsonstart, hvor det forventes at den eneste aktivitet bliver 
deltagelse i hovedkredsens holdturnering, vil jeg gerne høre om du ønsker at 
stille dig til rådighed som spiller eller reserve? 
Vi rykkede sikkert som bekendt op i B rækken med 4 spillere og har mulighed 
for at stille endnu et hold i en ny C række. C-rækken kun med 1,5 times 
spilletid pr spiller og start kl. 19.00. Bliver altså ikke nattesæde på 
nogen måde :-) 
Du må gerne svare mig inden august måneds udløb med mail eller sms. Også 
gerne om du fortsat er medlem i Jyderup Skakklub? 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
Næste step bliver muligvis om skakklubben i virkeligheden skal lukkes? Det 
kræver ekstraordinær generalforsamling efter vedtægtsreglerne. Personlig 
synes jeg vi lige skal tage en puste pause og se hvordan det hele spænder 
an. Vi er p.t. 17 medlemmer i skakklubben. 
Du vil modtage en ny nyhedsmail om 14 dage, der forklarer skakklubbens 
status. 
 
Venlig hilsen Jens Lundberg 
 



Jyderup Skakklub 
 

Nyhedsbrev, udsendt 31.august 2014 
 
Kære skakvenner! 
 
På vegne af Jyderup Skakklub gøres opmærksom på, at det nu er ved at være sidste udkald, 
hvis der skal sikres en plads på vores forventede 2 skakhold i 2.hk (B og/eller C rækken). Det 
er i begge rækker 4 mands hold. 
 
Klubben skal afgive sit ønske om hold medio september til hovedkredsen. Se fil med 
tilmelding2014-2015. (foreløbig kun som skitse og orientering) 
Som den eneste er Erling indstillet på at deltage på et skakhold. Vi skulle gerne som minimum 
komme op på mindst 5, så der er en i reserve. Jeg selv spiller gerne som reserve, da jeg kan 
spille på enkelte spilleaftener. I denne sæson kan jeg spille tirsdage aftener. Det kunne måske 
være smart at ændre vore hjemmekampe netop til tirsdage aftener i stedet for onsdag. 
 
Måske har du glemt det/ måske ikke set sidste nyhedsbrev 21.august/ eller noget helt andet? 
 
*1> Uanset hvad er du velkommen til at sende mig dine ønsker for den kommende skaksæson 
i Jyderup Skakklub. Vi skal jo også snart bestemme, hvad der skal se for vor skakklub? 
Skakklubben vil naturligvis ikke stå i vejen for om du vil spille for en anden skakklub. Giv mig 
en melding om du fortsat vil være medlem i Jyderup Skakklub? 
 
*2> Sidste tilmelding (ultimo august) er forlænget til på onsdag den 3.september om du er 
deltager/ reserve? Kan klubbens hjemmekampe afvikles tirsdage aftener?  
 
*3> Jeg skal til hovedkreds bestyrelsesmøde på næste søndag (7.september), hvor jeg 
forventer at gøre rede for Jyderup Skakklubs status og situation. Der er meget vigtigt, at jeg i 
næste uge får nogle input fra medlemmerne, hvad vi skal og bør gøre. Ved godt hvad svaret er 
fra 2.hovedkreds, nemlig at vi ikke skal lukke, men gøre en ny indsats for at holde liv i 
skakklubben?! Kan vi det? 
 
Torsdag den 4.september vil I få en ny status over situationen. Det ville naturligvis være tungt 
at indkalde til ekstraordinær generalforsamling om klubbens endeligt, hvilket måske bliver 
sidste løsning for vores lokale skakklub. 
 
* Giv gerne mailsvar eller sms for spørgsmål 1>, 2> og 3> 
 
De bedste hilsner fra 
Jyderup Skakklub 
v/ Jens Lundberg 
6078 9257 (gerne sms) 
jelu@bakara.dk 
 



Jyderup Skakklub og Skakskole 
 

Lørdag, den 8.november 2014 
 
Hej medlemmer af Jyderup Skakklub og Skakskole 
Som I sikkert har bemærket fra en tidligere mail har Tornved Skolen (Jyderup afdeling) ikke 
længere ønsket at lægge navn og bevilge midler til skoleskakklub med de fordele vi har haft 
tidligere. Det hænger sammen med, at der ikke længere tilbydes undervisning. Synes dog, at 
skolen selv kunne/burde forestå skak undervisning, men sådan blev det ikke. Derfor blev vi 
meldt ud af skoleskak organisationen, hvilket kom som en stor overraskelse for os. 
I torsdags nåede vi dog til en god løsning med skoleskak organisationen med oprettelse af en 
privat skakskole for Jyderup (udenom Tornved Skolen), så der ikke skulle betales helt ublu 
indskud for deltagelse i skoleskakstævner. Dog desværre stadig uden undervisning, men jeg 
ved, at der er gode kræfter i gang for at forsøge at starte noget op. 
 
Her vil der dog blive tale om en økonomisk honorering. Umiddelbart har vi i klubkassen 
desværre ikke så mange midler, men det forventes at vi kan klare os som det kører nu til 
efteråret 2015. 
 
Da vi ikke blev behandlet ret godt af Tornved Skolen (læs Holbæk Kommune) agter jeg nu at 
ansøge om medlemstilskud (foråret 2015) i lighed med tidligere år.  
 
Reglerne er stadig sådan, at der mindst skal indgå kontingent for medlemmer under 25 år med 
det ansøgte beløb for kalenderåret 2014. Pt. kan modtages 220 kr. pr medlem. Med 9 
medlemmer i denne kategori bliver det 1.980 kr., der kan ansøges om. 
 
Ganske vist har der været indbetalt kontingent i foråret 2014, men det slår desværre ikke helt 
til. Vi mangler omkring 1.200 kr. for at komme op på kontingent beløbet. 
 
Derfor anmodes om, at der blot indbetales 150 kr. for børn og juniorer, så skulle vi 
være dækket fint af. Husk at beløbet skal være posteret inden nytår 2014 for at være 
gældende i regnskabet. Voksne og pensionister er selvfølgelig også velkomne til at 
indbetale og støtte klubben med det samme beløb. 
 
Indbetaling af kontingent kan du blot anvende netbanken: regnr. 3208 kontonr. 
3555132980. Husk at skrive navn i tekstfeltet. Der vil ikke blive udsendt rykkere eller 
lignende, så det bliver en helt frivillig ordning. Alle kontingentmidler og det søgte 
medlemstilskud vil selvfølgelig blive anvendt udelukkende til børn og junior afdelingen. Hvis du 
har udgifter til kørsel, bropenge, diverse indskud mm. er det nemmest at sende en mail med 
bilag og dit regnr. og kontonr. Herefter vil jeg drage omsorg for, at kassereren udbetaler 
beløbet til dig. 
 
Ps! Jeg læser, at det var gået rigtig godt til kredsmesterskabet her lørdag i Gislinge. 
Jonas kredsmester. William blev 5-dobbelt kredsmester og Marcus blev 2-er i C-gruppen og 
går videre til DM i Ollerup om tre uger. Tillykke med de flotte indsatser. 
 
Med stor skakhilsen fra  
Jyderup Skakklub (DSU) og Jyderup Skakskole (DSS) 
v/ Jens Lundberg 



Hej medlemmer af Jyderup Skakklub og Skakskole 
 

Onsdag, den 10.december 2014 

  

 

Glædelig jul og godt nytår! 
 
 
 
Som tidligere lovet en lille reminder om at der fortsat ønskes indbetaling af børne- og junior 
kontingent inden nytår. Reglerne er stadig sådan, at der mindst skal indgå kontingent for 
medlemmer under 25 år med det ansøgte beløb for kalenderåret 2014. Pt. kan modtages 220 
kr. pr medlem. Med 9 medlemmer i denne kategori bliver det 1.980 kr., der kan ansøges om. 
 
10.december 2014 er foreløbig indgået kr. 1.250 i året. Vi mangler således nu 730 kr. for at 
komme op på kontingent beløbet.  
 
Derfor anmodes om, at der blot indbetales 150 kr. for børn og juniorer, så skulle vi 
være dækket fint af. Husk at beløbet skal være posteret inden nytår 2014 for at være 
gældende i regnskabet. Voksne og pensionister er selvfølgelig også velkomne til at 
indbetale og støtte klubben med det samme beløb. Hvis du er usikker om 
kontingentet, skriv en mail til mig og få oplysning om hvilket beløb, der tidligere er 
indbetalt i året for dig og dine børn. 
 
Indbetaling af kontingent kan du blot anvende netbanken: regnr. 3208 kontonr. 
3555132980. Husk at skrive navn i tekstfeltet. Der vil ikke blive udsendt rykkere eller 
lignende, så det bliver en helt frivillig ordning. Alle kontingentmidler og det søgte 
medlemstilskud vil selvfølgelig blive anvendt udelukkende til børn og junior afdelingen. Hvis du 
har udgifter til kørsel, bropenge, diverse indskud mm. er det nemmest at sende en mail med 
bilag og dit regnr. og kontonr. Herefter vil jeg drage omsorg for, at kassereren udbetaler 
beløbet til dig. Af regnskabet kan ses at der pt. har været udbetalt til kørsel mm. Hvis du 
stadig har udestående fordringer for skakklubben må du også gerne skrive en mail til mig, så 
vi også kan få det klaret inden regnskabsåret udløber. 
 
Ps! Siden sidst har nogle af vores skakbørn været til DM og gjort en god indsats. Det var lige 
ved og næsten at komme på præmieskamlerne. 
Vi spiller 3.runde i hovedkredsens holdkamp (B2) på tirsdag den 16.december hjemme mod 
Slagelse. Skulle gerne bevare vor førsteplads i tabellen?! 
 
Jeg er ikke at træffe fra 20.december til og med 16.januar, da Elise og undertegnede foretager 
en længere rejse til Filippinerne, hvor vi skal holde jul og nytår. 
 
 
Med stor skakhilsen fra  
Jyderup Skakklub (DSU) og Jyderup Skakskole (DSS) 
v/ Jens Lundberg 
jelu@bakara.dk 
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Jens Kurt Lundberg

Fra: Jens Kurt Lundberg [jelu@bakara.dk]
Sendt: 24. marts 2015 11:47
Til: 'medlemmer@jyderupskak.dk'
Emne: nyhedsbrev Jyderup Skakklub

Vedhæftede filer: 20150318holdkampen7runde.pdf; 20150328dagsorden 2015delegeret.pdf; 
20150428eneralforsamlingIndkald.pdf
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Hej medlemmer af Jyderup Skakklub
Nu nærmer det sig med afslutningen af sæson 2014-2015. Vi har generalforsamling tirsdag den 
28.april hos formanden. Som det ses i indkaldelsen er der et vigtigt punkt at drøfte, nemlig opløsning?  
Se vedhæftet.
Efter vedtægterne er det ikke helt let at vedtage sådan et drastisk skridt, men det bliver sikkert 
nødvendigt. Hvis der er vilje og flertal for at klubben skal fortsætte, ville det jo være rart. 
Regnskabsmæssigt se den udsendte mail fra 13.februar 2015.

Tak til deltagerne for vores pæne indsats i holdturneringen, hvor vi jo vandt 1.pladsen og sikrer os 
oprykning til A rækken (8.mands hold). Se vedhæftet skriv.

På lørdag deltager jeg i mit sidste delegeretmøde i bestyrelsen. Det er lidt vemodigt, men nødvendigt 
for min videre trivsel at foretage nedskæring i administrative jobs. 
Hvis der er nogen, der er interesseret i at deltage til delegeretmødet er de velkomne til at kigge 
indenfor. Se filen med indkaldelsen. 
Ps! Det er nu for sent at stille forslag, der skal behandles på mødet.

Venlig hilsen
Jens Lundberg
6078 9257 (gerne sms)
jelu@bakara.dk


