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Der indkaldes til den årlige generalforsamling 
tirsdag den 28.april 2015 klokken 19,30 hos Jens 
Lundberg, Slagelsevej 33,Jyderup. 
 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab 
4. Medlemskontingent, der fastsættes for næste år 
5. Indkomne forslag: klubbens opløsning 
6. Valg:   Formand Jens Lundberg (på valg) 
                 Kasserer Bent Søndergaard (ikke på valg) 
                 Sekretær  Erling Bruun (ikke på valg) 
                 Simon Christensen (på valg) 
                 Claus Jensen (ikke 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 Jens senest dagen før 

generalforsamlingen af hensyn til forplejningen! 
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Formandens beretning, generalforsamlingen 28.april 2015: 
Velkommen til Jyderup Skakklubs generalforsamling! 
Klubben har kørt på nødblus i den forgangne sæson. Det har der været forklaringer 
på, som er udsendt til medlemmerne via nyheds mails. Om klubben kan fortsætte på 
samme vilkår, være mere aktiv eller lukke helt, skal vi drøfte sidenhen i et forslag. 
Det er således lidt vemodigt her at aflægge min 19.formandsberetning, siden jeg blev 
valgt den 9.maj 1995. Det bliver aldrig en rutine.  
I sæsonen er udsendt 5 nyhedsbreve til medlemmerne med praktiske og info om 
klubben samt om skoleskakken. 
Først om vores fire mandshold i hovedkredsens holdturnering. Det gik over stok og 
sten for os i den nye B-række. Det blev på sidste års delegeretmøde bestemt, at der 
kun skulle være 1 A række med 8 spillere. Så der blev rykket en del stærke spillere 
ned i de 2 nye B rækker. Alligevel lå vi fint med over alle runder, dog kneb det lidt i 
runde 6, hvor vi faktisk havde en rigtig off day alle sammen. Det blev rigtig 
spændende helt til sidste runde, hvor vi skulle spille mod nærmeste forfølger. Vi 
sluttede B2 rækken på førstepladsen med 21½ P og MP 12. Nærmeste forfølger blev 
Korsør 1 med 18½ P og MP 11.  Topscorer for holdet blev Erling med 5 pts. I alt 
scorerne: Svend 4 pts (4 kampe). Simon 1 pts (1 kamp). Jens 2½ (3 kampe). Erling 5 
(6 kampe). Claus 4½ (7 kampe) og Jonas 4½ (7 kampe). Superfine resultater! Tak til 
Jette for god forplejning til vores hjemmekampe. Det er altid en fornøjelse, når der er 
kage og kaffe til skakspillet. Vi er nu berettiget til at rykke op i A rækken med 8 
mands hold. Om vi kan klare en sådan udfordring står hen i det uvisse. 
 
Om skoleskak: Som I sikkert har bemærket fra en tidligere nyheds 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 hang sammen med, at der ikke 
længere tilbydes undervisning. Vi synes, 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 november 2014 nåede 
vi 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. Skakklubben har betalt kontingentet på de 
700 kr. Denne skakskole har foreløbig formandsadressen. Dog desværre helt uden 
undervisnings tilbud, men vi håber, at der er gode kræfter i gang for at forsøge at 
starte noget op. Her vil der dog ikke blive tale om en økonomisk honorering fra 
klubkassen, idet den faktisk er ved at være tom.  
Vore skakbørn på skoleskakområdet har deltaget i diverse turneringer. Individuel DM 
og hold DM. Vi har i begrænset omfang ydet økonomisk bistand til kørsel.  
Resultaterne fra individuel: GR E (32 deltagere):Jonas Nielsen, delt 11.plads med 4½ 
pts og Marcus Juul Nielsen, delt 23.plads med 3 pts. GR F (40 deltagere): William 
Ellegård, delt 3.plads med 5½ pts og Mikkel Jensen, delt 29.plads med 6 pts. 
Resultaterne fra hold-DM, hvor der var tilmeldt 43 hold, blev vort hold placeret som 
nr. 5 i åben række. Vi tævede bl.a. Vejle Gymnasium. Holdet bestod af Jonas, Marcus, 
William, Sarah og Lucas, der kæmpede godt. Jeg fulgte med på live brætterne. 
Ud over skoleskak deltog vort juniorhold i 1.hovedkreds juniorrække Sjælland. Der 
var 18 hold tilmeldt. Vi fik 13½ points.  Topscorer blev Jonas og Marcus begge med 
4½. William fik 3½ og Lucas 1 p. (alle spillede 6 kampe). Sidste runde med 3 kampe 
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kunne vi desværre ikke deltage i, da nogle af vore spillere skulle deltage i gymnastik 
opvisning og afslutning.  
Jeg plejer også at nævne vores deltagelse i JGP stævnerne. Det bliver meget let, idet 
der ikke er registreret nogen spillere med deltagelse fra Jyderup.  
 
Der er til gengæld flot aktivitet i koordinerede EMT turneringer. 7 medlemmer har 
spillet med i 14 turneringer siden maj 2014 til april 2015. Marcus har haft mest vind i 
sejlene med en plus score på 158 rating. Lige i hælene ligger Jonas med plus score på 
136 rating. Ingen tvivl om at deltagelsen i EMT turneringer betyder øget skakstyrke 
på sigt.  
 
Status for antal medlemmer er et fald på året med tre til nuværende 16. Fordelt med 
5 voksne, 3 seniorer, 5 barn og 3 ungdom. Der er ikke opkrævet kontingent i 
sæsonen, hvilket var bevidst, men sikkert noget rod, idet vi kun kunne ansøge om 
begrænset medlemstilskud for medlemmerne under 25 år. Vort regnskab blev 
gransket, og det blev til kr. 1.250, hvor vi ellers var berettiget til kr. 1.980. Det 
hænger sammen med, at vi skal opkræve og modtage kontingent af mindst samme 
størrelse for medlemmerne i den aldersklasse. Takker for de frivillige indbetalte beløb, 
så vi alligevel kunne modtage et pænt beløb. Klubkassen vil med de nuværende 
udgifter til DSU og andre kun holde til næste opkrævning i juli måned. Det forventes 
derfor, at det bliver nødvendigt at betale det årlige kontingent for 2015 inden 
udgangen af juni måned. Vi behandler senere punktet i dagsordenen. 
 
Klubben har været repræsenteret ved delegeretmødet i Tølløse den 28.marts 2015 
ved formanden. Der var som sædvanligt megen debat om holdturneringen. De 
geografiske forhold kan vi ikke ændre meget ved, så en del kørsel må påregnes. 
Forventer at søndags kampe bliver mere end reglen end undtagelsen i A-rækken. Jeg 
sluttede min kandidatur i hovedkreds bestyrelsen efter næsten 14 år, da jeg ønsker 
mere tid til andre fritidsaktiviteter samt flere ferierejser.  
 
I 2014 havde vor hjemmeside 512 unikke besøg. Hjemmesiden ajourføres, men det 
kræver fremover, at jeg får øget information fra medlemmerne/ forældre om 
resultater i diverse skakturneringer. Der vil med andre ord ikke mere være tid til 
opsøgende arbejde fra min side. Det vil stadig være ok at skrive en mail eller blot at 
skrive et indlæg på skakklubbens facebook side. Selv om der ikke sker så meget er 
det vigtigt med et talerør hvor vi kan dele vore skak informationer. Vil gerne pointere, 
at jeg gerne fortsætter som formand for Jyderup Skakklub og genvælges, hvis der 
stadig er opslutning om foreningens bevarelse.  
 
Tak til bestyrelse, forældre, støtter og medlemmer for sæsonen 2014-2015, der trods 
alle problemer forløb roligt og værdigt. 
 
Tak for ordet! Jens Lundberg 
 
 
 



JYDERUP SKAKKLUB

REGNSKAB FOR TIDEN 1/1-31/12 2014 2015

KREDIT. DEBET. budget

INDTÆGTER          Kr.

Kontingent > 25 år 1.100,00 3.400,00

Kontingent < 25 år 1.250,00 4.100,00

medlems tilsk. Komm. 2.640,00 1.250,00

hold tilskud 2.hk 1.000,00

Hold præmie + topscore 800,00 600,00

9.350,00

UDGIFTER.          Kr.

Kontingent DSU 7.498,00 7.000,00

Hold kørsel 1.510,50 1.500,00

Hjemmeside 180,00 220,00

kontor, møder 200,00 200,00

undervisning 2.000,00

indskud hold 250,00

Vestsj. Skoleskak 700,00

9.870,00

Kr. 6.790,00 11.388,50

+underskud       " 4.598,50 -520,00

Kr 11.388,50

STATUS

Kassebeholdning 1/1-14 Kr. 10.468,05

-underskud        " 4.598,50

Kassebeholdning 1/1-15 Kr. 5.869,55

>25 år 7 medl indt udg

voksne 2.400 600 542

senior 1.000 500 444

3.400

<25 år 9 medl indt udg

voksne 600 600 542

ungdom 1.500 500 420

børn 2.000 400 330

4.100

Regnskabet blev godkendt på generalforsamlingen den 28.4.2015

Budget udarbejdet af Jens Lundberg. Kontingentsatser blev vedtaget på generalforsamlingen..

Årlig kontingent betales senest 20.6.2015



Love for Jyderup Skakklub 
 
§ 1 Formål & hjemsted 
Klubbens navn er Jyderup Skakklub, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. Klubbens formål er at ud-
vikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet og herunder tilbyde folkeoplysende virksom-
hed.  Klubben skal være medlem af 2.hovedkreds under Dansk Skak Union. 
 
§ 2 Medlemskab 
Medlemskab kan opnås af alle, som kan tilslutte sig klubbens formål, betaler kontingent og respekterer 
generalforsamlingens vedtagelser. 
 
§ 3 Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsam-
ling, der afholdes hvert år i april måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse 
(eller mails). Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 
dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der er 
fyldt 15 år eller ved umyndighed under 15 år deres forældre.   
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, jf dog § 8 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens /formandens beretning 
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab, samt evt. forelæggelse af næste års budget 
4. Medlemskontingent, der fastsættes for det kommende år 
5. Indkomne forslag 
6. Valg i henhold til § 6 
7. Valg af bestyrelsessuppleant. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant. 
8. Eventuelt 

 
§ 4 Regnskab 
Regnskabsåret følger kalenderår. Det reviderede årsregnskab påtegnes af de valgte revisorer samt af 
hele bestyrelsen. 
 
§ 5 Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af medlemmerne 
kræver det.  
 
§ 6 Bestyrelsen & tegningsret 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formand og ét bestyrelsesmedlem vælges i ulige år, kasserer og to 
bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Alle valg er for to år. Klubben tegnes af formanden og to andre 
bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan under ansvar over for generalforsamlingen disponere 
over klubben formue til formålets fremme. Afgørelser træffes ved simpelt flertal, ved lige stemmetal er 
formandens stemme afgørende. 
 
§ 7 Bestyrelsens pligter 
Bestyrelsen bør i videste udstrækning sørge for ,at der holdes turneringer, som er tilgængelige for alle 
klubbens medlemmer. Til at lede disse turneringer vælger bestyrelsen en turneringsleder og fastsætter 
regler for turneringen. 
 
§ 8 Vedtægtsændringer & klubben opløsning 
Ændringer i klubbens love kan kun ske på den årlige generalforsamling, og kun når mindst 2/3 del af de 
mødte i afstemningen deltagende medlemmer stemmer for forslaget. Bestemmelse om klubbens ophæ-
velse kan kun gyldigt vedtages, når mindst 3/4 af samtlige klubbens medlemmer stemmer derfor. 
Såfremt et forslag om klubbens opløsning opnår tilslutning fra 3/4 af de på generalforsamlingen mødende 
medlemmer, men ikke tilslutning fra 3/4 af samtlige klubbens medlemmer, indkaldes med mindst syv  
dages varsel til ny generalforsamling, hvor forslaget, da uanset antallet af mødte medlemmer, kan ved-
tages med 3/4's majoritet af de på generalforsamlingen mødende medlemmer. I tilfælde af klubbens 
opløsning, skal spillerekvisitterne og en evt. formue overgå til en anden forening/klub i Dansk Skak Union 
eller Dansk Skoleskak, som skal udpeges af generalforsamlingen. 
 
Vedtaget på generalforsamlingen den 28.4.2015 [ændret §8] 
 

Dirigents underskrift              Formands underskrift 
Sign: Svend E. Christensen    Sign: Jens Lundberg 

 



Kort referat af Jens Lundberg. Sekretær Erling Bruun har noteret i klubbens forhandlings 
protokol om generalforsamlingen 

Referat af generalforsamlingen 28.april 2015 kl.19.35. 

Tilstede var Claus, Erling, Jette, Jens og Svend 
 

1. Valg af dirigent [valgt Svend E. Christensen] 
2. Formandens beretning [Se side 2 og 3, vedtaget] 
3. Regnskab [se side 4, vedtaget] 
4. Indkomne forslag: [punktet blev rykket frem før medlemskontingent]  

� Vedtægtsændring [se side 5, vedtaget ændring af §8] 
� Klubbens opløsning [Hvis vi lukker skakklubben er det svært at starte 

en skakklub op igen. Klubbens aktivitet i 2015-16 bliver på samme 
niveau som den sluttede sæson. 4 stemmer imod, 1 undlod at stemme. 
Forslaget faldt] 

5. Medlemskontingent, der fastsættes for næste år [Generalforsamlingen  ønskede, 
at indtægter og udgifter skulle balancere for 2015. Der har ikke været opkrævet 
kontingent for 2014. Satser for 2015 blev vedtaget for voksne > 20 år med kr. 600. 
Senior (pensionister) med kr. 500, junior <14 til 20 år> kr. 500, Børn <14 år kr. 400. 
Betales senest 15.juni 2015, da klubben skal udmelde medlemmer senest 20.juni 2015 
for ikke at skulle betale til DSU]  

6. Valg:          Formand Jens Lundberg (på valg) [genvalgt] 
Kasserer Bent Søndergaard (ikke på valg) 
Sekretær  Erling Bruun (ikke på valg) 
Simon Christensen (på valg) [valgt Jette Nielsen] 
Claus Jensen (ikke på valg)                  

7. 7.   Valg:    Bestyrelses suppleant [Brian Holm Nielsen] 
2 revisorer [Lone Christensen og Jim Nielsen]  
og revisorsuppleant [Niels Jakobsen] 

8. Eventuelt [Vi forsøger at stille hold til A rækken. Private skakarrangementer hos 
Svend. Klubben udlodder ingen præmier i den forgangne sæson, da der dels ikke har 
været afholdt klubturnering og dels ingen penge i klubkassen] 

 

 
 
Vi sluttede generalforsamlingen kl. 21.15 med tak til dirigenten. Herefter kaffe, hjemmebagte 
boller og kage. 


