
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der indkaldes til den årlige generalforsamling 
tirsdag den 26.april 2016 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 fremtid 
6. Valg:   Formand Jens Lundberg (ikke på valg) 
                 Kasserer Bent Søndergaard  (på valg) 
                 Sekretær  Erling Bruun (på valg) 
                 Jette Nielsen (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 Jens senest dagen før 

generalforsamlingen af hensyn til forplejningen! 
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Formandens beretning, generalforsamlingen 26.april 2016: 
 
Velkommen til Jyderup Skakklubs generalforsamling! 
På sidste generalforsamling blev vi enige om at fortsætte klubben, idet vi mente den 
stadig havde en berettigelse. Det kunne også tænkes, at der ville komme nogle nye 
ildsjæle i klubben, der kunne skubbe klubben i gang igen. Når en skakklub er lukket, 
kan det være særdeles vanskeligt at åbne den igen. Dette er min 20. formands 
beretning, siden jeg blev valgt den 9.maj 1995. Det bliver aldrig en rutine.  
I sæsonen er udsendt 13-14 nyhedsbreve til medlemmerne med praktiske og info om 
klubben samt om skoleskakken. 
Først om vores fire mandshold i hovedkredsens holdturnering. Efter at have set 
turneringstavler i A rækken, hvor vi kun forventede at kunne stille 6 mand i hver 
runde, valgte vi medio september at trække holdet. Turneringsleder Morten havde 
også sine problemer, som jeg godt kan nikke genkendende til som min tid som 
holdturneringsleder i hovedkredsen. Jeg forsøgte at hjælpe ham med tabeller, men 
det blev afslået. Efter nogle uger blev det til at vi kunne få et juniorhold med i en af C 
rækkerne. Geografisk ikke de store problemer og alle hold i C 2, hvor fik tildelt plads, 
havde tirsdage som kampdage. Vi spillede mod Holbæk, Skovbo og Ringsted. Ude og 
hjemme. Vi lagde godt ud med 2-2 mod Holbæk, men siden blev det småt med 
pointhøsten. Sluttavlen for C 2 fik vi en 3.plads med 10 pts. Og 5 Mp. Topscorer for 
holdet blev William med 3½ pts (5 kampe). Tillykke. Andre scorer: Svend 2 pts (3 
kampe). En telefon, der larmede gav desværre et tabs parti. Jonas 2 (6 kampe). 
Erling 1½ (2 kampe). Marcus 1 (4 kampe). Lucas og Brian var også med i nogle 
holdkampe. De høstede desværre ingen points, men gav os nogle gode kampe og 
spænding. Alt i alt anerkendte resultater, taget i betragtning at det var stærke skak 
spillere, vi var oppe imod. Tak til Jette for god forplejning til vores hjemmekampe. Det 
er altid en fornøjelse, når der er kage og kaffe til skakspillet.  
 
Om skoleskak: Vores skakskole har stadig foreløbig formandsadressen. Den er 
oprettet, så vores skoleskak elever kan komme til stævner og DM uden at skulle 
betale helt ublu adgangs beløb.  Næsten i hvert kvartal modtager jeg 10 
skoleskakblade. Jeg har skrevet nyhedsmails til medlemmerne om at hente nogle af 
dem, men ingen har efterspurgt blade. Det er ærgerligt, da bladene bestemt er egnet 
for skolebørn og voksne for den sags skyld med indlæring i skak. Jeg har her en 
bunke af de seneste blade til fri afbenyttelse.  
 

I maj måned 2015 vandt brødrene Simon 19 år og William 9 år fra Jyderup Skakklub 
store pokaler ved Sjællandsmesterskabet for børn og unge i Dansk Skakunion i 
Ballerup. Simon vandt elitegruppen og William blev nr. 2 i E gruppen. Simon scorede 
6,5 af 7 mulige og William 5,5 point af 7 mulige. Ingen af spillerne led nederlag 
undervejs. Marcus vandt over en spiller med 1400 i rating og var tæt på en top 3 
placering, men endte som nr. 5 med 3,5 point af 7 mulige.  

Fredag aften 27.nov.2015 ved individuel DM i skoleskak i Ollerup på Sydfyn blev der 
spillet DM i Lyn. Her blev vinder af E-gruppen: William. Tillykke! Den individuelle DM i 
E-gruppen fik William 5½ point ud af 8 og en delt 3.plads ud af 48. Flot.  

Vore skakbørn på skoleskakområdet har desværre ikke deltaget ikke i hold DM. 
Tidligere har vi der været meget aktive deltagere. Grunden hertil kan være 
manglende lyst eller spillestederne ligger for langt væk. Jeg plejer også at nævne 
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vores deltagelse i JGP stævnerne. Det bliver også meget let for sæsonen, idet der ikke 
er registreret nogen spillere med deltagelse fra Jyderup. På baggrund af vores 
inaktivitet på skoleskakkens område kunne vi måske overveje, om vi skulle melde os 
ud af Dansk Skoleskak. Der er jo ingen grund til at betale 800 kr., for noget, hvor vi 
ikke udnytter mulighederne.  
 
Der er til gengæld flot aktivitet i koordinerede EMT turneringer. 7 medlemmer har 
spillet med i 20 turneringer siden maj 2015 til april 2016. Svend vandt en første plads 
i Holbæk. Marcus har haft mest vind i sejlene med en plus score på 45 rating. Lige i 
hælene ligger William med en plus score på 41 rating. Ingen tvivl om at deltagelsen i 
EMT turneringer betyder øget skakstyrke på sigt. Klubmedlemmerne har samlet 
forbedret klubben med 54 rating.  
 
Status for antal medlemmer er et fald på året til nuværende 11. Fordelt med 4 
voksne, 2 seniorer, 2 barn og 3 ungdom. Egil Sørensen, vort æresmedlem siden 2006, 
havde jeg en telefonsamtale med 30.januar. Han ønskede ikke længere at være med i 
DSU. Han læste ikke det tilsendte skakblad og ville gerne være med til, at vi sparede 
hans kontingent i DSU pr. 1-4-2016. Egil havde det rimeligt, og jeg skulle hilse mange 
gange fra ham. Han fortsætter naturligvis som udnævnt æresmedlem i klubben, men 
får ikke skakbladet længere.  
 
Klubben har været repræsenteret ved delegeretmødet i Tølløse den 3.april 2016 ved 
formanden. Der var som sædvanligt alt for megen debat om holdturneringen. Der var 
forslag om, der vedrører afvikling af A rækken i mindre grupper alternativt som 
søndagskampe. 3 forslag om at op rette to A rækker og slå B og C rækkerne sammen. 
Der er her ligeledes angivet ny regler for op og nedrykning. Forslag 2 handler 
om spillere, der er spiller holdskak for to klubber i hver sin hovedkreds. Forslag 3 
handler om betænkningstid og anvendelse af elektroniske ure i holdturneringen. 
Forslag om at klubber kan lave fælles styrkeliste. Stort ønske om, at holdturneringen 
bliver debatteret på delegeretmødet med henblik på at opnå en bedre tilrettelæggelse, 
så kørselsafstande minimeres på en bedre måde, end i den netop afviklede sæson. 
Ingen af forslagene blev stemt igennem bortset fra, at der skal anvendes elektroniske 
ure med divisionsturneringens betænkningstid for A og B rækkerne med 1,5 time + 
30 sekunders tillæg for hvert træk. For at redde små klubber blev vedtaget en 
forsøgsordning med fælles holdstyrkeliste, så flere medlemmer kan spille og udnytte 
holdstyrken. Der blev talt i ring og mange var diskussionslystne, så debatten tog 4 
timer. Jeg har ikke kræfter i overskud til disse maraton møder fremover. Det blev det 
sidste delegeretmøde, jeg deltager i.  
 
I 2015 havde vor hjemmeside 441 unikke besøg. Det var 14 % mindre end året før. 
Hjemmesiden ajourføres, men det kniber med, at jeg får øget information fra 
medlemmerne/ forældre om resultater i diverse skakturneringer. Synes stadig det er 
vigtigt at have en hjemmeside, hvor vi kan oplyse om vore grundinformationer og 
kontakt personer.  
 
Tak til bestyrelse, forældre, støtter og medlemmer for sæsonen 2015-2016, der forløb 
stille og roligt uden problemer. 
 
Tak for ordet! Jens Lundberg 



JYDERUP SKAKKLUB

REGNSKAB FOR TIDEN 1/1-31/12 2015 2016

KREDIT. DEBET. Budget

INDTÆGTER          Kr.

Kontingent voksne 2.800,00 * 2.300,00

Kontingent under 25 år 2.900,00 * 2.300,00

Præmie hold 600,00

medlems tilsk. Komm. 1.250,00 1.320,00

støttemedlemmer 200,00 200,00

UDGIFTER.          Kr.

Kontingent DSU 6.299,50 * 5.543,00

Skoleskak 1.500,00 800,00

Hjemmeside 213,00 213,00

kontor m.m. 100,00 100,00

Kørsel 500,00

Kr. 7.750,00 8.112,50

+underskud       " 362,50 -1.036,00

Kr 8.112,50

Kassebeholdning 1/1-15 Kr. 5.869,55

 - underskud        " 362,50

 

Kassebeholdning1/1-16 Kr. 5.507,05

* Kont. forslag 2016. Uændret. Børn =400. Jun= 500. Sen=600. Pen=500. Kont. til DSU stiger med 16% fra 

1.7.2016.
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Referat af generalforsamlingen 26.april 2016. 

 

 

 

Sekretær Erling Bruun førte referat fra generalforsamlingen 26.april 2016 ind i klubbens bøger. 

 
Denne udgave af referatet er i kladde form udført fra Jens Lundberg den 26.april 2016: 
 
Der deltog fire på generalforsamlingen: Jette Nielsen, Erling Bruun, Svend Ellegård Christensen og Jens Lundberg 
 

1. Valg af dirigent: Svend Ellegård Christensen 
 

2. Formandens beretning: godkendt, se på side 3 
 

3. Regnskab: godkendt, fejl nederst i forklaringen til budget 2016. Satserne skal være som under næste pkt. 4. 
se regnskabet på side 5. 

 
4. Medlemskontingent for regnskabsåret 2016. (1.januar til 31.december): Uændret satser blev vedtaget. Børn: 

400 kr. Junior: 500 kr. Senior: 600 kr. Pensionister 500 Kr. Forfald 15.juni. Der udsendes erindringsmail 
primo juni med anmodning om at betale kontingentet på klubbens konto for året. Medlemmer, der ikke 
ønsker at betale og som vil udmeldes må senest sende anmodningen (mail eller sms) til formanden den 
19.juni 2016, så klubben ikke skal betale kontingent til DSU og hovedkreds for det sidste halvår. 

 
5. Indkomne forslag: ingen 

 
6. Valg:  

 
a. Formand Jens Lundberg (ikke på valg) 
b. Kasserer Bent Søndergaard (på valg): genvalgt 
c. Sekretær Erling Bruun (på valg): genvalgt 
d. Jette Nielsen (ikke på valg) 
e. Claus Jensen (på valg): genvalgt 

 
7. Valg: 

a. Bestyrelses suppleant: Brian Holm Nielsen: genvalgt 
b. Revisor: Lone Christensen og Jim Nielsen: begge genvalgt 
c. Revisor suppleant: Niels Jakobsen: genvalgt 

 
8. Eventuelt: Klubbens fremtid blev berørt. Klubben fortsætter den kommende sæson også med sin skakskole i 

Dansk Skoleskak. Håber på flere af de unge vil deltage og udnytte kontingentet, vi betaler til Dansk 
Skoleskak.  C-hold (juniorhold) med chauffører fortsættes, men det vurderes først endeligt i september 2016 
om klubben stiller hold. Klubbens hjemmeside fortsættes: www.jyderupskak.dk.   
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30 efter nogle gode dialoger.  
 
Herefter forplejning: kaffe, te, boller og rugbrøds lagkage. 
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Noter til generalforsamlingen 26.april 2016. 

Pkt. 3: Noter til Jyderup Skakklubs regnskab 2015, samt budget 2016: 
Indtægter: 7.750 kr. (næsten som budgetteret for året) 
Udgifter: 8.113 kr. (vi havde 2 kontingent udgifter på skoleskak indenfor året, 
så det drillede lidt med budget, til gengæld var der ingen, der ønskede 
kørselsudgifter dækket i 2015)  
Underskud: 362,50 kr. og ved nytår en formue på 5.507 kr. Der skal som 
minimum gerne være til 2 perioders betaling af kontingent til DSU, som 
forventes for første halvår af 2016 at blive 2.600 kr. 
Pt. (7.4.2016) er indestående i banken kr. 3.992,05 kr. efter betaling af 
hjemmeside og 1.ste kvartal af DSU. 
Budget 2016 giver et underskud på godt 1.000 kr. DSU har sat taksten op med 
16 % med virkning 1.7.2016, så det slår kun halvt igennem som udgift for 
2016. Til gengæld sparer vi 363 kr. på tidligere udgift for æresmedlem. (9 
mdr.) 
Indtægter: De 11 medlemmer forventes at give en indtægt på 4.600 kr. med 
uændret kontingent. Af beregningerne kan vi godt tåle et underskud i 
omegnen af 1.000 kr. og alligevel kunne betale de daglige regninger. Det er 
klart at vi ikke kan fortsætte på samme måde, men den tid den sorg.  
 
 
Pkt. 4: Børn: 400 kr. Junior: 500 kr. Senior: 600 kr. Pensionister: 500 kr. 
Forfald ligesom sidste år 15.juni. Der udsendes mail primo juni med 
anmodning om at betale kontingentet på klubbens konto for året 2016. 
 
 
Pkt. 7: bestyrelses suppleant: Brian Holm Nielsen. 
2. revisorer: Lone Christensen og Jim Nielsen. 
Revisor suppleant: Niels Jakobsen. 
 


