Skanderborg Skakklub
Generalforsamling
22. april 2014 kl 19.00

1. Valg af dirigent
Anders bød velkommen og foreslog Kai Munk som dirigent.
Kai blev valgt med applaus. Han takkede for valget, som tilsyneldende ikke overraskede ham, for han
var velforberedt og kunne straks konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og lige nøjagtig
beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning
Anders aflagde bstyrelsens beretning. Den lød:
Fra den 3. – 5. maj stod vi for afholdelse af Ungdoms-DM. Det blev afviklet på Morten Børup Skolen.
78 tilmeldte fra 33 klubber hvoraf 6 af deltagerne var fra Skanderborg. Jonas blev Danmarksmester i
gruppen U10.
Den 19. maj blev Pokalturneringen afviklet i Odense. Eliteholdet, som bestod af Nicolai, Steffen, Jackie
og Kristian blev nr. 4. Bredderækkeholdet, som bestod af Tavs, Morten, Anders og Jonas gjordet det
hæderligt.
Inden vi gik på sommerferie blev Bymesterskabet afgjort med følgende vindere: Basis 3 = Kell, Basis 2
= Kristian og Basis 1 og Bymester = Tavs.
Lørdag den 1. juni afholdte vi vores 90 års fødselsdag. Solrig dag med først en sejltur med Dagmar –
holdt pause ved golfklubben -, retur til Byparken og op til bowlingcenteret hvor det efter nogle drabelig
kampe stod på spisning. Asger J. Andersen fortalte om klubbens lange historie og blev efterfølgende
helt fortjent udnævnte som æresmedlem.
Peter Wheadon og Morten deltog i dagene 1. til 7. juli i Chess House Sommer Open.
Jonas og Tavs deltog i Horsens Lang Weekend i dagene 18. til 21. juli.
Herefter gik turen for de 2 til en turnering i Ungarn, videre til Rumænien hvor Jonas spillede en
juniorturnering. Her blev han bedste spiller i gruppen U12.
Mads og Morten deltog i Politiken Cup i dagene 27. juli til den 4. august.
Mads deltog i løbet af sommeren også i en GM turnering i Sverige - Visma Chess Tourament 2013.
Bjarne Rasmussen og Jørgen deltog i Syddjurs Sommer EMT 2013 hvor Jørgen vandt i Basis 2
gruppen.
Jørgen deltog tillige i Evans hvor det blev til en 2. plads i sin gruppe. I samme turnering deltog også
Bjarne Rasmussen og Colin. Colin fik her en 3. plads i sin gruppe.
I august blev Mads og Davor af landstræneren udtaget til landets EM-hold.
I dagene 23. til 25. august afholdte vi vores EMT i ny form. Uændret 38 tilmeldte. Kristian blev nr. 3 i
Mester 1, Jonas blev en delt vinder i Basis 3, Bjarne Rasmussen blev nr. 3 i Basis 4 mens Leif Møller
Hansen vandt i Basis 5.

Kai deltog i Chess House Onsdags EMT i perioden 21. august til 18. september.
Mads spillede den 6. september i forbindelse med Festugen simultan mod 40 personer. Det forgik på
Folkestedet.
I perioden 7. – 17. september deltog Mads i GM turnering ”First Saturday” i Budapest. Blev til en delt
2. plads.
Den 8. september afholdte vi DM i hurtigskak. 50 tilmeldte som blev inddelt i 2 grupper. Nicolai V.
Pedersen vandt i gruppe 1 – hele 6½ af 7 mulige – og kan derfor kalde sig Danmarksmester. Jonas
vandt i gruppe 2.
I september deltog vi i 4-By-Turneringen i Silkeborg (blev faktisk kun en 3-By-Turnering, da Rokaden
meldte fra i 11-time ). Vi deltog = En 3. plads 
Fra den 29. september til den 6. oktober deltog Mads i en stærk international turnering i Oslo.
Medierne kan være svære – men den 15. oktober fik skakken en stor flot artikel i Horsens Folkeblad
omhandlende Colin og hans kommende deltagelse i Europa Cuppen.
Som regerende Danmarksmestre i Holdskak kunne vi deltage i Europa Cup´en på Rhodos, hvor hele
52 hold deltog. Vores hold bestod af Mads, Nicolai V. Pedersen, Jan Rode, Kai, Colin, Tavs, Jonas samt
Allan og Anders + konen. Både op og ned – Var seedet som nr. 39 men vandt uagtet dette vores
første kamp over belgiske mestre SK 47 Eynatten som var seedet som nr. 14. Som Peter Wheadon
skrev: ” Resultatet i dag var enestående – bogstaveligt talt. Vi var det ENESTE hold som slog et hold
rangerende højere end os. ALLE andre kampe endte med sejr til favoritterne = det højere rangerende
hold dvs. som forventet. Sensationelt syntes jeg” Vores gennemsnit lå på 2178 mens deres lå på
2376, men vi vandt som sagt 3½ - 2½.
Sejren betød samtidig, at vi skulle møde det næst højst ratede hold – Malachite fra Rusland – alle
GMér og med et gennemsnit på 2715 !! Har bla. Alxander Grischuk i truppen på hele 2786 i rating =
nr. 6 i verden. Tabte 6 – 0. I selve turneringen opnåede Mads 5 af 7 og fik endnu en GM-norm. En helt
igennem storslået tur.
Ultimo oktober startede Holdskakken op. Vi havde 4 hold med.
Den 8. november fik vi luftet vores store brikker. Stod denne aften i Skoringen i Bloms Butikker.
Starten af november deltog Mads og Davor i EM i Warszawa.
Skoleskak stævne i Åbyhøj – Grand Prix – 9 deltager – Christian Frambøl vandt i gruppe C, mens Jacob
Steiniche blev nr. 3 i gruppe B.
Ultimo november deltog Jonas ved DM i skoleskak. Fik en delt 1. plads med imponerende 7½ af 8.
Kvalificerer sig samtidig til NM i februar 2014 i Billund.
Jonas deltog også i Aarhusmesterskabet i Lynskak hvor han vandt sin gruppe.
Vores traditionelle julefrokost var utrolig hyggelig som altid og med en rigtig pæn opbakning. Kell
havde som altid skaffet os et utal af flotte gaver og Colin afholdte sin – ikke altid – lige nemme quiz.
Aftenen sluttede af med hjerne-arm-lyn hvor vinderne blev Asger og Tavs.
Vinder af vores Klubmesterskab blev følgende: Axel i basis 4, Leif i basis 3, Kim i basis 2 og
klubmester blev Morten som nu også kan kalde sig Mesterspiller.
Jonas og Tavs deltog i juledagene i en turnering i Lorca i Spanien. Han var seedet som nr. 36 men blev
nr. 7 – 5 point af 7 mulige – og uden nogen tabs partier.

Jonas og Tavs tog videre til Roquetas De Mar i Spanien. Her opnåede Jonas de magiske 1900 for at
kunne kalde sig Mesterspiller. Danmarks yngste – næste 2 år yngre, end da Mads opnåede dette. Før
ham var det faktisk Davor.
Årets skakspiller i Danmark blev Davor mens Mads blev nr. 2. Vi havde faktisk 4 nominerede. Udover
Davor og Mads var Nicolai og Jonas blevet nomineret.
Vores Hurtigskakturnering lørdag den 4. januar havde 35 tilmeldte. Vinder i Mesterklassen blev Mads.
Ebbe fik her 3. rating præmie. I Basisklassen blev Kim nr. 2, mens Peer fik 2. rating præmien.
Den 7. januar afholdte vi vores Nytårshandicapcuplynmesterskab som blev vundet af Peer.
Her i starten af januar måned deltog Mads i en yderst stærk GM-turnering i Armenien.
Lørdag den 11. januar var der Grandprix skoleskakstævne i Silkeborg, hvor vi havde 9 deltager. Jonas
vandt den stærke AA-klasse, Jacob Steiniche blev nr. 2 i C-klassen, Simon Østergaard blev nr. 3 i Eklassen, mens Gustav Kristiansen blev nr. 2 i F-klassen.
Lørdag den 18. januar deltog 4 skoleskakspiller på Niels Ebbesen Skolen i DM kvalifikation for
firemandshold. Deltagerne var Jakob Steiniche, Simon Østergaard, Mikkel Grue og Gustav
Christiansen. De vandt, men fik uagtet dette ikke lov til at deltage til DM i Jetsmark, grundet ulovlig
brug af spiller !?!
21. januar startede vores Bymesterskab og hele 36 deltager var tilmeldt.
Den 2. februar blev der spillet Grandprix stævne i skoleskak i Hornslet. Simon Østergaard blev nr. 2,
Anton Rømer nr. 3 i deres respektive grupper. Vi havde denne dag hele 11 børn med.
Fra den 7. til den 9. februar deltog Kristian og Jonas i Aarhusmesterskaberne i Chess House. Her
opnåede Kristian en 2. plads.
Fra den 13. til den 16. februar deltog Jonas i de Nordisk Mesterskaber i skoleskak, som blev afholdt i
Billund. Han opnåede en 3. plads i sin aldersgruppe.
Primo februar måned deltog Mads, Davor og Nicolai i en GM-turnering i Chess House. Her opnåede
Davor en delt 1. plads.
Lørdag den 22. februar deltog 10 skoleskakspiller i Grandprix stævnet i Rask Mølle. Jonas vandt i den
øverste gruppe, Mikkel Grue vandt i E-gruppen.
Den 8. og 9. marts stod vi så for afholdelse af den sidste dobbeltrunde i XtraCon-Skakligaen, hvilket
forgik på Morten Børup Skolen. Dette var kommet i stand, da faciliteterne i Odense var blevet optaget
grundet melodigrandprix. Vi stod med sejren i vores hænder, men tabte desværre det afgørende parti
4½ - 3½ til Brønshøj hvor vi faktisk blot skulle have haft uafgjort. Lidt bittert, men set over hele
sæsonen er denne 2. plads bestemt godkendt. Vi er efterfølgende blevet rost meget for vores afvikling
– stor tak til alle.
Vores 2. hold vandt Mesterrækken og rykker derfor op i 2. division.
Vi havde tirsdag den 25. marts Tema-aften, som bestod af et meget flot indlæg fra Colins side.
I Påsken har følgende været til DM på Hotel Comwell Sport i Rebild Bakker. Mads i Landsholdsklassen,
Tavs i Kandidatklassen, Jonas i G7, Morten i G5-1 og Jørgen i G5-2. Morten opnåede en flot delt 1.
plads i sin gruppe. Jonas havde en god turnering har nu lige netop 2000 i rating.
DM i lyn blev afholdt i forbindelse med DM og her løb Mads med sejren.
Afslutningsvis kan jeg oplyse, at vores klub er blevet tildelt Initiativprisen i 6. HK.
Alt i alt en FANTASTISK SÆSON for klubben 

Kai takkede og bemærkede at Initiativprisen kom på tide.
Asger spurgte til TV dækning af DM. Colin kunne fortælle at TV2 Nord havde været der med en serie
dumme spørgsmål.
Kell mindede om at der også har været afholdt 3 bankospil. Desværre har opbakningen fra klubbens
medlemmer ikke været tilfredsstillende.
Asger spurgte til præmiering af bedste holdskakspiller. Svar: Det kommer vi til…
Herefter blev beretningen godkendt med applaus.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Regnskabet blev uddelt, og Jørgen (i Bjarnes fravær) gennemgik dette.
Årets resultat, et underskud på kr. 7.121, skyldtes primært et mindre tilskud end forventet fra
optællingen i Bauhaus.
Kell præciserede Bauhaus beløbet. Vi fik i 2013 kr. 10.500 mod 2012 kr. 27.000. Det skyldes bla.
manglende opbakning fra medlemmerne.
Morten var tilmeldt, men blev aflyst.
Allan: Bauhaus faldt sammen med Europa Cup. Vi bør i øvrigt melde os til de tidlige dage, da man ofte
bliver færdig før tid.
Peter spurgte til tilgodehavendet hos Dansk Skaksalg. Svar: Vi har besluttet at købe nogle flere af de
nye ure.
Colin spurgte til ”Diverse tilgodehavender”, der var dobbelt så stor som året før. I kasserens fravær var
det ikke så ligetil at svare på dette. Men Anders kunne meddele at største skyldner er Skanderborg
Kommune vedr. transport.
Knud Mogens: Udgifterne til holdskak, er det udelukkende transport. Svar: Nej.
Colin: Klubbladet ser ud til at være billigere. Hvordan? Jørgens svar: Det bliver kørt på min printer,
men jeg efterlyser en ny hjælper til opsætning, da Thomas gerne vil ud af det. – Den napper Ivan.
Derefter blev regnskabet godkendt med applaus.

4. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Taktfaste klapsalver anført af Genno.

5. Bestyrelsens plan for aktiviteter i det kommende år
Anders fremlagde planen:
Til stadighed arbejde for, at vores klub udvikler sig i en positiv retning, hvilket gerne skulle gøre, at
”man” gerne vil være en del af denne succes.
Dette gælder både resultatmæssigt men i endnu højre grad den sociale del.
Fastholde vort medlemsantal hvilket vi pt. næsten gør – pt. 56. Har slettet nogle af vores udenlandske
spiller, hvilket er en del af årsagen til den manglende fremgang.

Netop fået en henvendelse fra Mads Hansen – Frem – 21 år – ( 2343 ). Blev nr. 4 i
Kandidatturneringen ved DM. (Tidligere fået GM Daniel Semcesen – 2507 - og IM John Arni Nilssen –
2331.)
Forøge antallet af skoleskakspillerne efter vi nu kun har skak på Niels Ebbesen skolen. Fastholde dem i
klubben, når de skal videre fra skoleskakken.
Få vores 2. hold stabiliseret i 2. division.
Fastholde og gerne at udbygge det nuværende aktivitets niveau med henhold til de ting/turneringer vi
afholder og tillige i de turneringer vi deltager i.
Pt. udgør dette følgende:

-

Kvalifikationsstævnet til Pokalturneringen i Pinsen – tirsdag den 29. april.

-

EMT-turneringen i den nye form: 5-runder over en weekend fra fredag den 22. august til
søndag den 24. august.

-

DM i Hurtigskak søndag den 28. september.

-

Afvikling af Ungdoms-DM i dagene 3. til 5. oktober.

-

Vores Hurtigskakturnering den første lørdag i året = lørdag den 3. januar.

-

Afholdelse af den afsluttende dobbeltrunde i Skakligaen – lørdag den 7. og søndag den 8.
marts.

-

Vores normale klubturneringer

- Tiltag den kan forøge vores medlemstal – forslag ?
- Tiltag der kan forøve vores antal af sponsorer – forslag ?
Kai: Er vi ved at knække over? Så det er 1. holdet og alle de andre?
Morten: Pas på og bevar det sociale på 2. holdet.
Allan: Ikke planen at rykke 1. holdsspillere ned. Men de kunne måske bruges til noget træning i
klubben.
Anders: Gerne gode ideer til integration
Leif: Også gerne træner til 3. holdet – vi er … på røven.
Colin: F.eks. mentorordning for underliggende hold.
Ivan: Brug dem når de er der. Mads vil gerne bruges, men det er sommetider ”kedeligt” at komme i
klubben.
Colin: Præsentationsdag for 1. holdet inden sæsonen går i gang.
Kell: Jeg spiller ikke holdskak mere fordi de andre er for gode. Men har tidligere hørt om andre steder
hvor man blev tilbudt gennemgang af sit parti. Opbakningen går begge veje – kom og bak op om 1.
holdet!
Kai rundede af og takkede for debat og plan, og opfordrede til lidt ekstra klap.

6. Indkomne forslag
Peter Weadon foreslår:

”Deltagerbetaling minus EMT afgift for Bymesterskabet og Klubmesterskabet tilfalder
klubben, og præmier for disse to turneringer udgår.”
Alternativt:
”Deltagerbetaling for disse to turneringer nedsættes til niveauet for EMT afgift og præmier
udgår.”
Peter præsenterede sit forslag, der bundede i at man efter hans mening bør være berettiget til
deltagelse i og med at man har betalt kontingent. For de fleste bør glæden ved skak og ønsket om at
forbedre sit ratingtal, være motivation i sig selv. Over et par år vil de manglende præmier kunne
spæde til klubbens økonomi. Alternative præmier kunne være skakbøger eller værdikuponer til Dansk
Skaksalg.
Asger: Vi melder os for at spille skak. Præmier er ikke argumentet. Vil gerne hjælpe klubben med
økonomien.
Genno: Der skal være en gulerod, og det skal være en kontant præmie.
Morten: Har umiddelbart sympati for forslaget. Deltagergebyret er dog steget i løbet af de seneste år.
Forhøj kontingentet i stedet for. Men der skal falde noget af til vinderen, f.eks. er de gule føretrøjer et
godt initiativ.
Allan: Jeg kommer heller ikke for at vinde præmier. Men måske kunne man indføre sponsorpræmier og
navngive grupperne efter det.
Colin: Kontingentmodellen vil måske lokke flere med. Genno har ret i at der skal være en gulerod.
Knud Mogens: Støtter Morten. Hvis man allerede har betalt er man måske mere tilbøjelig til at spille.
Allan: Der er mange præmier i forvejen. Lad os prøve det efter sommerferien.
Morten: Man kan altid vedtage det på en ekstraordinær generalforsamling.
Kell: Man skal ikke snige en kontingentforhøjelse ind ad bagdøren.
Asger: Ikke hele indskuddet behøver gå til præmier.
Jørgen: Kontingentmidler skal ikke gå til professionelle spillere. Og så er der den sociale vinkel.
Pengene bliver uddelt og drukket op til julefrokosten, så de ender i kaffekassen alligevel.
Anders: Personligt vil han være ked af en skjult kontingentforhøjelse. Hellere finde sponsorpræmier, og
så lade pengene gå i kassen.
Kai opsummerede at: ”Generalforsamlingen henstiller til bestyrelsen at man fremover arbejder med
andre former for præmier end pengepræmier”. Det stemte man om, og resultatet blev 11 for og 3 imod
(og 2 blanke).

7. Valg
Så var det frem med klapsalven.
Kasserer Bjarne på valg. Applaus
Bestyrelsesmedlem Kell på valg. Applaus
Bestyrelsesmedlem Jørgen på valg. Han modtager ikke genvalg. Vibeke Grue foreslået af bestyrelsen.
Applaus

Suppleant Bjarne Rasmussen. Applaus
Suppleant Kristian Nymann Jakobsen. Han modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Jørgen
Johansen. Applaus
Revisor Jørn. Applaus
Revisorsuppleant Per. Applaus

8. Eventuelt
Morten: Reklamerer for ChessHouse tirsdagsundervisning, og opfordrer (traditionen tro) til at hjælpe
webmasteren (ham selv) med materiale til hjemmesiden.
Anders: ChessHouse undervisning kræver ikke medlemskab de 4 første gange. Er det muligt med
alarmer når der er nyt på hjemmesiden?
Morten: Ikke pt. Siden er meget manuel.
Spørgsmål til EMT’en
Morten: Vi skal til at bruge DSU’s turneringssystem. Kan være både godt og skidt i starten, men vi kan
så være med til at påvirke det fra start.
Allan: Tror på at DSU’s system kan føre til at der kommer flere tilmeldinger udefra.
Colin: Debatten fra sidste år vedr. hovedkredssammenlægninger bør tages op igen. Der sker intet i 6.
hovedkreds (eller på dennes hjemmeside).
Morten: Det er umuligt at blive enige om fælles webside design for alle klubber.
Jørgen: 6. hovedkreds er tunge at danse med. Jørgen sendte indbydelse til EMT sidste år til DSU og
6.HK. Den kom på med det samme hos DSU, men på hovedkredsens side kunne den tidligst komme på
30 dage før.
Morten: Vi kan selv lægge ting ind.
Anders: Er ikke imponeret af hovedkredsen.
Colin: Har tilmeldt hold til pokalturneringen næste tirsdag. Kom og hep. Heller ikke disse tilmeldinger
kom der svar på fra kredsen. Der er i øvrigt sparsomme tilmeldinger fra de andre klubber.
Genno: Nedlæg hovedkredsen.
Morten: Strukturen er et problem. Men holdturneringen fungerer (som det eneste). Det behandles også
på andre planer.
Colin med en hurtig: Kan godt lide at komme i klubben. Det er altid en god stemning og man bliver
taget godt imod. Stor ros til bestyrelsen.
Kai takkede: Bestyrelsen, webmasteren (Morten), redaktøren (Jørgen).
Anders for afsluttende bemærkninger:

-

Topscorer i holdskak: Tavs med 6 af 7. Ham klappede vi af.

-

Dejligt med ros – men vi er sammen om det

-

Lys nat i juni. Kom og besøg os.

-

Sommerskak i Kulturhuset for børn, der har lyst at prøve. Kom og hjælp.

-

Tilmeld jer EMT’en.

-

6. maj skal vi have folk til hædring i Kulturhuset. Efterfølgende er der hyggelig sammenkomst i
klubben.

-

Tak til alle, der har ydet en indsats. Ingen nævnt ingen glemt.

-

Tak til bestyrelsen for samarbejdet og velkommen til Vibeke ikke kun pga. hendes køn.

-

Tak til Jørgen som fik vin og klapsalve.

-

Tak til Kai

-

Bliv til lynskak – der er gratis flødeboller!

Kai takkede også for forskellige ting, herunder god ro og orden. Herefter erklærede han
generalforsamlingen for afsluttet.

