
Skanderborg Skakklub 

Generalforsamling 

26. april 2016 kl 19.00 

 

Kell indledte med et par praktiske bemærkninger vedr. forplejning under og efter generalforsamlingen. 
Under mødet skulle man holde sig fra vinen, og max en øl. Ved den efterfølgende spisning, var der 
ingen begrænsninger 

 

1. Valg af dirigent 

Allan bød velkommen og foreslog Kai Munk som dirigent. Anders havde ellers været overvejet, men 
man var enige om at det ville nok gå galt.  

Kai blev valgt med applaus. Han understregede at det naturligvis var muligt at foreslå andre og 
konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Allan aflagde bestyrelsens beretning. Den lød: 

• 3 turneringer i stedet for 2 har været en succes 
• Ny hjemmeside i oktober. Flot arbejde – tak til Morten. 
• I oktober mistede vi desværre Jørgen Johansen. En vellidt person og kæmpe arbejdskraft, der 

vil blive savnet. 
• Vigen mistede vi også, men han var heldigvis bare flyttet. 
• Bankospil (3 stk.) har igen været en succes. Der er plads til flere skakspillere. 
• Nordea donerede i efteråret kr. 20.000 til klubkassen. 
• Vi havde en super hyggelig julefrokost den 15. december, hvor Mads og Vibeke blev 

hjerne/arm-mestre. 
• Hurtigskakturneringen efter nytår blev aflyst pga. for få deltagere. 
• Temaaften i januar måned ved Mads om hans vej til GM-titlen. 
• Dobbeltrunde i skakligaen. Vi satser på at få det mindst en gang mere. 
• På delegeretmødet fik Anders DSU’s hædersnål. Kontingentet steg desværre også med 15%. 
• I slutningen af marts var Mads igen speaker på en temaaften. Denne gang vedr. hans DM-sejr. 

Vores hold opnåede følgende placeringer: 
• Sæson 2014/2015 

Team Nordea Skanderborg – DANMARKSMESTER 
2. holdet – nr. 3 i 2. division 
3. holdet -  nr. 2 i B-rækken 
4. holdet – nr. 8 i B-rækken 

• Sæson 2015/2016 
Team Nordea Skanderborg – Nr. 2 
2. holdet – nr. 4 i 2. division 
3. holdet – nr. 2 i A-rækken 
4. holdet – nr. 5 i B-rækken 

• 4 byturnering blev gennemført i en amputeret udgave hvor Silkeborg vandt sikkert med 35-13 
Og af individuelle resultater nævnte han: 

• Politikken Cup – Daniel Semcesen, John Arni, Jonas Bjerre, Peter Grove, Tavs og Morten 
• Horsens Lang weekend – Skønhedspræmie til Jonas Bjerre 



• Skanderborg EMT – 34 deltagere heraf 7 fra Skanderborg. Poul Nørgaard og Christian Frambøl 
vandt basis 4 og 2 

• Jonas Bjerre deltog i slutningen af september i ungdoms EM – blev nr. 22 med 5½ points 
• Nicolai, Jackie, Kristian og Colin deltog i DM i hurtigskak i september i Kolding 
• Jonas Bjerre vandt DM i skoleskak i suveræn stil. 
• Mads Andersen blev topscorer og tog sidste GM-norm ved EM i Reykjavik i november 
• Jonas Bjerre lavede 7/11 ved ungdoms VM i november 
• Kai Munk blev Bymester 2015 
• December måned fik Jonas Bjerre debut på skakligaholdet – det blev starten til en lang succes 

sæson 
• Jonas scorede i Spanien sin første IM norm 
• John Arni vandt CXU Nytår i København 
• To nominerede resulterede i en 2. og 3. plads ved kåringen af årets skakspiller 
• Mads Boe vandt hurtigskakturnering i Herning 
• Bjarne Rasmussen vandt Nytårshandicap 
• Jonas Bjerre vandt NM i skoleskak 
• Mads Andersen vandt i BAD Zwischenahn 
• Kristian Seegert vandt Århus Mesterskaberne 
• Morten Rasmussen vandt 1. udgave af vinterturneringen 
• Mads Andersen vandt DM 
• Mads Hansen var tæt på i kandidatklassen og blev nr.2 
• Rasmus Svane bliver GM efter sin præstation i bundesligaen 

 

Ud over en opfordring til at nævne Mads’ DM-titel, hvad Allan allerede havde gjort, var der ingen 
kommentarer til beretningen. 

Herefter blev beretningen godkendt med applaus. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

Bjarne startede med at indrømme problemerne, nemlig at regnskabet ikke var nået at blive revideret. 
Vil forsamlingen have en ekstraordinær generalforsamling? Nej 

Herefter gik han over til at gennemgå regnskabet. Underskuddet (som var tradition under den tidligere 
formand) er vendt til overskud på tkr. 29 – primært pga. en ekstraordinær gave på tkr. 46. 

Genno spurgte til sponsorindtægter vedr. klubbladet. Der var vist smuttet en 500-mand op under 
gaver. Men ellers er mange af sponsoraterne i form af naturalier (varer, graveringer, foto osv.) 

Der blev spurgt til renteindtægter. Hvilket førte til en længere udredning omkring nogle gamle 
obligationer, der, trods diskussion på generalforsamlingen dengang, faktisk havde givet et pænt 
overskud. 

Peter ville gerne høre, om man kunne opfatte det som 2 forretninger: Førsteholdet og resten. Svaret 
var at førsteholdet ikke hviler i sig selv, men at det jo også er klubbens ansigt udadtil. 

Da man ikke kunne love smørrebrød ved en eventuel ekstraordinær generalforsamling, blev 
regnskabet godkendt under forudsætning af at der ikke efterfølgende blev foretaget ændringer. 

 

4. Fastlæggelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår at alle kontingenter hæves med 50 kr. 



Morten foreslår en større stigning, så vi minimum følger kontingentet til DSU. Vi er trods alt ikke steget 
siden 2009. 

Man stod altså med 2 forslag: 
1. 100 kr 
2. 50 kr 

15 for og 3 imod forslag 1. 

Kontingentet stiger fra næste år med 100 kr. 

 

Herefter var der en kort pause, så Morten og Genno kunne blive færdige med at diskutere. 

Efter pausen startede Kai med at proklamere gratis øl, som en behagelig konsekvens af den nyligt 
vedtagne kontingentstigning. 

 

5. Bestyrelsens plan for aktiviteter i det kommende år 

Allan fremlagde planen: 

- Banko - 5 stk – det giver gode penge 
- Fastelavnsarrangement 
- 4 hold i holdturneringen 
- Træning for klubbens spillere. Formatet er endnu ikke på plads 
- 3 klubturneringer hen over sæsonen 
- Støttefest hos Anders på betingelse af Lones godkendelse 
- Hurtigturneringen flyttes til første søndag i januar 
- EMT turneringen forhåbentlig med Rema 1000 som hovedsponsor 
- Løberen relanceres. BBR er i gang. 
- Integrering af skoleskak, f.eks. med åbning tidligere på klubaftener 
- U-DM var taget så den søger vi næste år 
- Økonomien skal på plads 

Kell uddybede vedr. fastelavnsarrangement. 

Morten havde en kommentar til skoleskakken. Der er en klub i 6.HK, hvor skoleskakspillere kan kræve 
at der spilles med minimum tilladte tidskontrol hvor partiet stadig blive ratet. 

Axel mente af det generelt var fint med 3 turneringer, men at det godt kunne blive lidt presset når 
man også spillede holdskak på hverdage. Endvidere havde han bemærket, at folk gik tidligt hjem. 
Måske kunne den midterste turnering afvikles som hurtigskak, så man kunne nå flere partier på 
samme aften. 

Asger spurgte til 4-by-turneringens fortsatte eksistens. Allan havde talt med formanden for Silkeborg 
om at være ude i bedre tid med invitationen. Colin giver ret i, at man måske skal tænke alternativt. 
Der er tendens til afbud fra klubber, der har langt til spillestedet. Claus foreslog, at man laver krav til 
rating, så der ikke kommer afbud fordi man alligevel bare skal slagtes. Genno ville tilbage til rødderne 
altså med Nr. Snede og Horsens (Nr. Snede kan få problemer med at stille et 16 mands hold, da de 
kun er 10 medlemmer), og spurgte i øvrigt om det kunne være en ide at flytte turneringen til foråret. 
Axel foreslog at spille med f.eks. 12 mand i stedet for 16 evt. kombineret med Claus’ forslag. Allan 
oplyste at næste år bliver turneringen onsdag 28. september i Silkeborg. 

Hans nævnte skak i regi af Ældresagen som en mulighed. Det eneste sted det findes er i København. 

Torben spurgte om der findes en pokalturnering for andet end max. 1800 og elite. 



Kell uddybede ”Støttefest hos Anders”. Det er en snak mellem Anders og Jackie, som de to ikke har 
kunne finde ud af at få i gang. Der bliver nu et sommerarrangement, sted endnu ukendt, men max 
deltagerantal 20. Claus spurgte til en dato. Det overhørte ordstyreren, så: 

Planen blev herefter godkendt. 

 

6. Indkomne forslag 

Ikke nogen. 

 

7. Valg 

Kasserer: Bjarne T – genvalgt med applaus 

Medlem: Kell – genvalgt med applaus 

Medlem: Vibeke – genvalgt med applaus 

Suppleanter:Bjarne BR – genvalgt med applaus 

Holger foreslået af bestyrelsen og valgt med applaus 

Revisor: Jan Hansen modtog ikke genvalg. Torben valgt med applaus 

Revisorsuppleant: Per Buttenschøn. Applaus 

 

8. Eventuelt 

Bjarne T fremlagde til orientering regnskabet for Skanderborg Skoleskak og Skanderborg Skakklubs 
Støtteforening. Eneste indtægt i sidstnævnte var Claus’ mesterspillerbonus på kr. 500. 

Anders spurgte til støtteforeningens berettigelse, og nævnte at man måske skulle nedlægge den. Claus 
spurgte til historikken, og Morten oplyste at den blev skabt som en mulighed for at betale mere i 
kontingent. I starten gik det vældigt, og der blev udbetalt støtte til primært skoleskakspilleres 
turneringsdeltagelse og de 2 x Samba Cup. 

Morten indførte en præmie på en god flaske gin til den der kommer med flest bidrag til hjemmesiden. 
Den bliver uddelt første gang næste år, og han er selv dommer. 

Allan opfordrede til at man holder en vis soberhed, da hjemmesiden er klubbens ansigt udadtil. 

Morten opfordrede til at stille krav til 1. holds-spillerne om f.eks. et referat, kommenteret parti eller 
lign. Colin er uenig – spillerne skal koncentrere sig om at spille. Det er svært at følge med i andre 
spilleres partier undervejs. Poul ville gerne høre den enkelte spillers kommentarer til eget parti. Allan 
forstår godt Mortens pointe, men det er egentlig meget symptomatisk for klubben – der er generelt 
ikke den store deltagelse i arrangementer – hver især bør spørge om man gør det man kan for 
klubben. Claus mente at der er forskel på hvordan folk bruger deres tid når de spiller holdskak, og 
også hvor gode de er til at skrive. 

Claus sagde tak til Mads for deltagelse ved f.eks. temaaftener.  

Colin ville først og fremmest gerne rose Bjarne T’s indsats som turneringsleder til alle divisionskampe. 
Og han ville gerne opfordre til at bestyrelsen måske søger fællesafslutningen for 2. division. 

Peter ville bare gerne have at resten af 1. holdet tilsammen bidrog lige så meget som Mads. Personligt 
havde han lært rigtig meget ved den seneste temaaften. 



Claus foreslog at man kunne få Steffen til at lave en temaaften om hans bog om dronningegambit. 

Kell takkede for genvalg – som han havde regnet med. Han hygger sig vældig med at gå sammen med 
Vibeke og rigge til på klubaftener, og vil gerne takke de folk der selv tager den brugte service med ud i 
køkkenet. 

Genno takkede for opmærksomheden ved hans 85 års fødselsdag.  

Kai opfordrede til at takke bestyrelsen for indsatset det forgangne år. Så klappede vi. 

Herefter var generalforsamlingen afsluttet. 


