
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der indkaldes til den årlige generalforsamling tirsdag 
den 24.april 2018 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:  
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)   

*modtager ikke genvalg 
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 
 

Foreløbig referat af Jyderup Skakklubs generalforsamling den 24.april 2018. Tilstede var Jens, 

Svend og Erling 
 

1. Valg af dirigent: Svend Ellegaard Christensen, der konstaterede at generalforsamlingen 
var lovligt indvarslet 

2. Formandens beretning (se side 3) 
3. Regnskab og budget (se side 4) 
4. Medlemskontingent (uændret) 
5. Indkomne forslag (ingen) 
6. Valg: kasserer (valgt Elise Lundberg), sekretær (genvalg af Erling Bruun). De øvrige 3 

bestyrelsesposter (ikke på valg) 
7. Bestyrelses suppleant: (valgt Svend Ellegaard Christensen), revisorer (genvalg: Lone 

Christensen og Jim Nielsen). Revisorsuppleant (genvalg Niels Jacobsen) 
8. Eventuelt: Jens: Ny personregisterlov 25.5.2018 (formanden holder sig orienteret og vi 

overholder selvfølgelig alle bestemmelser). Besøg på hjemmesiden: 150 unikke besøg i 
sæson 2017-18. Total 3.547. Oplysningsskema til Holbæk Kommune, Kultur og Fritid er 
udfyldt og tilsendt pr. 30.3.2018. Foreningens konto, udgør saldo pt. kr. 4.019,55. 
Foreningens sidste håndskrevne protokol (2009-2018) scannes og deponeres til lokal 
historisk arkiv (bibliotek) i Jyderup. Herefter overgår referater/ resultater mm til 
elektronisk fremstilling. Svend: materiel på skolen ser meget miserabelt ud. Svend vil 
gennemgå materiellet og rydde op. Blandt andet bør batterier på de elektroniske 
skakure fjernes.  

 

Generalforsamlingen sluttede efter 1 times tid. Skoleskakblade blev uddelt til de 
tilstedeværende. Herefter kaffe, kage og hyggelig snak. 



Jyderup Skakklub 
 

Formandens beretning, generalforsamlingen 24.april 2018: 

 
Velkommen til Jyderup Skakklubs generalforsamling! 
Klubben fortsætter. Sidste mand lukker og slukker. Vi håber stadig på et mirakel, at nogen vil 
tage initiativ til at få gang i klubskakken igen. Lidt underligt er det, at medlemmerne betaler 
kontingent, selv om vi ikke har nogen aktiviteter. Dette er min 23. 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 3 nyhedsbreve (en sommerhilsen, et julebrev og info her i foråret med 
indkaldelsen til generalforsamlingen) til medlemmerne. 
 
Om skoleskak: Vores skakskole har stadig formandsadressen. Der er modtaget en del 
skoleskakblade, som I er velkomne til at tage med hjem. Det er aftalt med skoleskakken, at vi 
ophører med at være medlem fra 1.september 2018, hvor vi har betalt kontingent til og at vi 
ikke får tilsendt flere blade. I stedet vil klubben betale separat for hvert arrangement. Det 
forventes at blive billigere end de 900 kr. vi betaler for skoleskak medlemskabet. 
 
Status for antal medlemmer i DSU er 4. Vi er ved årets udgang 4 medlemmer: 1 voksne + 2 
pens + 1 børn + 0 juniorer.  
 
Hjemmesiden ajourføres i det omfang, det synes nødvendigt. Synes stadig det er vigtigt at 
have en hjemmeside, hvor vi kan oplyse om vore grundinformationer og kontakt personer.  
 
I holdturneringen deltager Erling Bruun og spiller for Holbæk. Det kan lade sig gøre, da 
dobbeltmedlemskab er tilladt. 
 
Erling deltager i Holbæk skakklubs åbne turneringer. Vist 4 turneringer for sæsonen. Holbæk 
sommer, Holbæk løvfald, Holbæk efterår og den netop afsluttede Holbæk forår. Det har gået 
sådan lidt op og ned. Erlings sluttede dog forårets turnering 2018 med 4,5 p og en 3.plads i 
gruppe 2.  
Oktober 2017 DM i skak deltog William for ungdom. U 12: og opnåede 4 p (7 kampe). 8.plads 
ud af 24. Forbedring af ratingtallet fra 1383 til 1410 eller +27. 
 
Tak til bestyrelsen. Her skal en særlig tak lyde til Bent Søndergaard, der startede med at være 
kasserer i Jyderup Skakklub (Tornved Skakklub) i 1979 og sluttede her den 21.marts 2018. 
Det bliver sådan rundt regnet næsten 39 år. Men helbredet var desværre ikke det bedste og 
tiden var modnet til overdragelse af kasserer jobbet. Vi skal senere vælge ny kasserer i 
dagsordenen. Jeg vil på et tidspunkt inden så længe køre ud til Bent, takke ham og give en 
vingave fra klubben. 
Tak til forældre, støtter og medlemmer for sæsonen 2017-2018. 
 
Tak for ordet! Jens  



JYDERUP SKAKKLUB  REGNSKAB
for tiden 1/1-31/12-2017

KREDIT. DEBET.

INDTÆGTER          Kr.

Kontingent voksne 1.300,00 * 1.500

Kontingent under 25 år 500,00 300

Tilskud Kommunen 1.100,00 0

UDGIFTER.          Kr.

Kontingent DSU 3.527,00 2.000

Skoleskak 900,00 0

Hjemmeside 273,00 278

kontor m.m. 100,00 400

Kr. 2.900,00 4.800,00 -878

+underskud       " 1.900,00

Kr 4.800,00

Kassebeholdning 1/1-17 Kr. 6.716,55

- underskud        " 1.900,00

 

Kassebeholdning 1/1-18 Kr. 4.816,55

Budget 2018

Budget 2018: *Kontingent: senior 500 kr + pens 400 kr + børn 300 kr + ungdom 400 kr.


