
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der indkaldes til den årlige generalforsamling tirsdag 
den 25.april 2017 klokken 19,30 hos Jens Lundberg, 
Elmegården 70,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 (på valg) 
                 Kasserer Bent Søndergaard  (ikke på valg) 
                 Sekretær  Erling Bruun (ikke på valg) 
                 Jette Nielsen (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! 



Jyderup Skakklub 

Side 1 af 1 

 
Formandens beretning, generalforsamlingen 25.april 2017: 

 
Velkommen til Jyderup Skakklubs generalforsamling! 
På sidste generalforsamling bekræftede vi hinanden om at fortsætte klubben, idet vi mente, 
klubben alligevel burde bevares. Det ville jo også være ganske svært at oprette den igen, hvis 
den lukkes helt ned. Medlemmerne ville betale kontingent, selv om klubben ikke selv har 
nogen aktiviteter. Dette er min 22. formands beretning, siden jeg blev valgt den 9.maj 1995. 
Det bliver aldrig en rutine, men meget nemmere, når der ikke er sket så meget i klubben. 
I sæsonen er udsendt 9 nyhedsbreve til medlemmerne med praktiske og info om 
klubben samt om skoleskakken. 
Om skoleskak: Vores skakskole har stadig foreløbig formandsadressen, som er rettet til den 
nye adresse. Den blev oprettet, så vores skoleskak elever kan komme til stævner og DM uden 
at skulle betale helt ublu adgangs beløb. Der er modtaget en del skoleskakblade, som I er 
velkomne til at tage med hjem. 
Status for antal medlemmer i DSU er 10. Fordelt med 3 voksne, 2 seniorer, 2 barn og 3 
ungdom. 
Hjemmesiden ajourføres, men det kniber med, at jeg får 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. Hjemmesiden er opdateret her i foråret med arkivet, der indeholder 760 pdf 
filer. Der er adgang til 7 protokoller, der alle er scannet tilbage fra klubstart til 2009. Den 
sidste protokol beror hos sekretæren, Erling Bruun og scannes, når han kommer forbi med 
den. Alle protokoller er afleveret til lokalhistorisk arkiv på Jyderup Bibliotek samt CD rom med 
de scannede sider. Jeg skulle bringe en stor tak videre til klubben. 
 
Vi havde desværre ingen hold med i holdturneringen for første gang i klubbens levetid, 
men vi må jo se realiteterne i øjnene. 
 
Klubbens deltagere i åbne turneringer.  
September 2016 Holbæk Løvfald: Erling i gruppe 4 fik 2 p. (4 kampe) og 2. plads. Gruppe 
”max 1300”. Brian 2 p. (6 kampe) og 6.plads. Marcus 6 p. (6 kampe) og 1.plads.  
Oktober 2016 DM i skak for ungdom. U 12: William opnået 3,5 p (7 kampe). 12.plads af 24.  
Holbæk efterår 2016: Erling 6 p. (11 kampe). Brian 1 p (11 kampe). Marcus 6,5 p (11 kampe).  
Fra Erling har jeg i en mail modtaget 2017 resultater i de eksterne turneringer klubbens 
medlemmer har deltaget i:  
Holbergturneringen 2017: I år havde Svend, William, Marcus og Brian fundet vej til 
Holbergturneringen i Dianalund. Især Svend og William havde fundet det gode spil frem med 
henholdsvis 6,5 p og turneringsvinder og en delt 1. plads i gruppe 3 med 5,5 p. Marcus fik 2,5 
p og gik lidt tilbage i rating. Det samme gjorde Brian med 0,5 p. Vi håber på deltagelse i næste 
Holbergturnering.  
Holbæk forårsturnering 2017: Erling har deltaget i Holbæks forårsturnering. Sidste runde i 
aften, hvor Erling deltager. Det mest sandsynlige resultat er en 2.plads i gr. 2 på korrektion 
med 4,5 p, da Henning Rasmussen, Nykøbing Sj. er den eneste der kan nå forbi, nok kun for 
remis i sidste runde. Erling steg til 1746 i ny rating. Vinder af gr. 1 og klubmester blev Preben 
Dalberg med 5,5 p foran Palle Bratholm med 4,5 p.  
Tølløse Weekend 2017: Her deltog Marcus og Brian. Marcus satte 2,5 p. ind på kontoen og en 
pæn rating gevinst. Brian vandt et parti og fik fremgang på ratingen. 
 
Tak til bestyrelse, forældre, støtter og medlemmer for sæsonen 2016-2017. 
 
Tak for ordet! Jens  



Regnskab forelægges til godkendelse på generalforsamlingen 25-4-2017

JYDERUP SKAKKLUB  REGNSKAB

for tiden 1/1-31/12 2016

KREDIT. DEBET.

INDTÆGTER          Kr.

Kontingent voksne 2.800,00

Kontingent under 25 år 2.300,00

Sponsor bidrag 200,00

Tilskud Kommunen 1.320,00

salg af projector 500,00

UDGIFTER.          Kr.

Kontingent DSU 4.797,50

Skoleskak 800,00

Hjemmeside 213,00

kontor m.m. 100,00

Kr. 7.120,00 5.910,50

-overskud       " 1.209,50

Kr 5.910,50

Kassebeholdning 1/1-15 Kr. 5.507,05

+overskud        " 1.209,50

 

Kassebeholdning 1/1-17 Kr. 6.716,55



Jyderup Skakklub
Referat fra Jyderup Skakklubs generalforsamling den 25. april 2017 jf. indkaldelsen:

1. Svend valgt til dirigent og referent i Erlings fravær og kunne åbne 
generalforsamlingen med at fortælle at den var lovligt indkaldt og i 
overensstemmelse med vores vedtægter.

2. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt
3. Regnskab blev enstemmigt godkendt
4. Medlemskontigent nedsættes med 100 kr. for alle medlemmer i næste sæson.
5. Under indkomne forslag blev klubbens fremtid diskuteret og klubben fortsætter

uændret.
6. Bestyrelsen fortsætter:

Formand: Jens Lundberg
Kasserer: Bent Søndergaard
Sekretær: Erling Bruun
Bestyrelsesmedlem: Jette Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Claus Jensen

7. Suppleant: Brian Nielsen
Revisorer: Jim Nielsen, Lone Christensen
Revisor suppleant: Niels Jacobsen

8. Jette låne 3-4 spil og ure til skak på hendens arbejde med børn i indskoling. 
(Svend finder nogle spil til Jette)
Tilbydede Skolen i Jyderup at bruge vores skakmateriale til undervisning. (Jens
spørger skolen).
Tilbyde Café Habibi 3-4 skakspil. (Jette spørger)


