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Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

5. Bestyrelsens plan for aktiviteter i det kommende år. 

6. Indkomne forslag. 

7. Valg til bestyrelsen - på valg er formand Allan E.S. Andersen og bestyrelsesmedlem Hans Skovhus. 

Ingen af dem ønsker genvalg. 

Øvrig bestyrelse ikke på valg. 

Bestyrelsessuppleanter: Bjarne Berring Rasmussen og Nicolai V. Pedersen - begge på valg. Begge 

ønsker genvalg. 

Revisor: Torben Gregersen - på valg. Ønsker genvalg 

Revisorsuppleant: Per Buttenschøn - på valg. Ønsker ikke genvalg. 

8. Evt. 

 

Ad 1: Bestyrelsen foreslog Anders Haarup som dirigent. Valgt. 

Anders Haarup takkede for valget og indledte med at konstatere, at GF (Generalforsamlingen) var 

lovlig varslet ved opslag på hjemmeside og udsendelse af mails den 20. marts 2019. Konstaterede 

ligeledes, at GF var beslutsomsdygtig, da mindst 25% af medlemmerne var mødt op.  

Deltagerantallet var 20 medlemmer, hvoraf 19 havde stemmeret. 

Ad 2: Bestyrelsens beretning gennemgået af formanden Allan Andersen. Indsat her: 



Endnu et år er gået og endnu en gang har det været et begivenhedsrigt år for Skanderborg 

Skakklub 

Igen i år har hjemmesiden bugnet med indlæg fra klubbens medlemmer. Det er vi i bestyrelsen 

rigtig glade for, fordi det er med til at skabe liv på hjemmesiden. Det har været dejligt at læse 

de mange indlæg på hjemmesiden. 

I det forgange år har vi haft fokus på at gøre Skanderborg Skakklub synlige. 

Vi var synlige på Adelgade til Aktiv Skanderborg arrangement hvor vi med de store brikker 

skabte liv for Hugo Mortensen. Det var dejligt vejr og der blev spillet en del skak. Medio 

september var der mulighed for at spille skak i Rema 1000 i Stilling, hvor vi havde lavet en 

aftale med købmand Martin.  

 

Til Kræmmermarked, ligeledes i september, var vi tilstede foran Anders Haarups hjem igen 

med brikker og brætter og senest i sidste måned, hvor var vi vært for et arrangement i 

fællesskab med DSU, hvor spillede en konsultationsskakmatch mod Silkeborg og skak med 

store brikker var overskrifterne. Det skabte en del liv ved Kulturhuset samt en sejr til 

Skanderborg. 

I sommerferien var Bjarne Rasmussen endnu en gang primus for skak i sommerferien, hvor der 

på 3 meget varme sommerdage var mulighed for at få skaktræning i kulturhusets foyer. 

Ældreskak i samarbejde med Ældresagen har kørt endnu en sæson med succes og forsætter 

igen efter sommerferien. 

Vi holdt to vellykkede sociale arrangementer dels ved et vellykket 

sæsonafslutningsarrangement i maj måned, hvor der var arrangeret rundvisning i bunkerne i 

Dyrehaven med efterfølgende spisning i klubbens lokaler. 20 spillere og en del koner deltog og 

havde en super hyggelig dag. Og dels ved julefrokosten hvor vi havde en super aften med god 

mad, Colins quiz, Kells lotteri og hjerne/arm. 

Som lovet på generalforsamlingen ville vi i denne sæson have fokus på træning og det er indtil 

videre blevet til mulighed for at lære noget omkring slutspil (Peter Grove), Caro-Kann (Colin) 

og et par aftener med konsultationsskak. Arrangementerne har været velbesøgt og må siges at 

have været en succes. 

GDPR ramte Skanderborg Skakklub og vi har fik lavet vores eget privatlivs politik opslag til 

hjemmesiden. 

Desværre blev Skanderborg Skakklub udsat for et svindelnummer, der kostede klubben over 

kr. 20.000. 



Vi har holdt bankospil og været til status i BAUHAUS for at tjene penge til klubben. Og henover 

sommeren fik vi penge fra Carlsberg Fonden til indkøb af brikker og brætter. Penge blev brugt 

til at købe 30 sæt brikker og brætter samt 20 nye ure. 

Vi har fået nye klubtrøjer, som REMA 1000 donerede til klubben.  

Desuden modtog vi penge fra Nordea og DOT (ny sponsor for 2. holdet). 

I januar havde vi besøg af ex-verdensmester Jens Kristiansen, der underholdt et par timer til et 

velbesøgt arrangement. 

I oktober var vi endnu en gang vært for Ungdoms DM, som blev afviklet over en weekend. 

Spillested var Morten Børup Skolen. Det var et vellykket arrangement, som udover en masse 

ros fra spillere og forældre også gav et pænt overskud. 

Udover ungdoms DM har vi afholdt en del turneringer: 

Vi har afholdt en del turneringer 

• Skanderborg Skakklubs moderne 5 kamp (Kell Hansen) 

• Rema 1000 EMT (Peter Grove 32 deltagere) 

• Klubmesterskab (Kai Munk 30 deltagere) 

• Ungdoms DM (74 deltagere) 

• 9 runders hurtigturnering (Asger J Andersen 20 deltagere) 

• Hjerne/arm (Kell/Peer) 

• Nytårscupclubturnering (Morten Rasmussen) 

• Bymesterskab (Kai Munk endnu 30 deltagere) 

• Klubmesterskab i Lynskak (Kai Munk) 

• Klubmesterskab i Hurtigskak (afvikles i april) 

Vi deltog i holdturneringen med 4 hold. 

Skakliga sluttede som nr. 2. 6 placering i top 2 siden debuten i 2012 

2. divisionsholdet rykkede desværre ned med mindst mulig margin. Holdet manglede 1 point i 

at blive i divisionerne. 

A-rækken sluttede som 4 ud af 7 hold 

D-rækken sluttede som 3 ud af 7 hold 

Jonas Bjerre vandt Dan Pumps i Kolding og festugeturneringen samt EM-bronze ved U-EM. 

Mads Hansen vandt Odense Mesterskabet 



Christian Frambøll blev nr. 2 i U 16 UDM og kvalificerede sig til NM. Christian blev ligeledes nr. 

til DM i skoleskak i B-gruppen. Christian var med til NM i Reykjavik i januar hvor han sluttede 

som nr. 9 ud 12. 

Brondt vandt Furesø Open og onsdags EMT i Chess House i november. 

Bjørn Møller Ochsner blev årets skakspiller og scorede desuden en GM-norm i Bøblingen 

Open. 

Filip Boe scorede IM norm ved GM turnering i Chess House 

Delegationer af spillere har deltaget i Bad Zwischenahn og Bøblingen Open. 

Jonas Bjerre blev kåret til årets sportsnavn i Skanderborg efter flere års nomineringer. 

Endelig er det på 6. HKs generalforsamling besluttet at til dele os årets initiativpris. 

Så alt i alt endnu en god sæson ikke mindst takket være klubbens medlemmer. 

 

Beretningen godkendt og et medlem roste, at klubben i år var blevet tildelt 6. Hovedkreds´s 

initiativpris for den klub der havde udvist størst initiativ med arrangementer m.v.. 

Ad 3: Kasserer Kai Munk gennemgik regnskabet og redegjorde for, at al økonomi nu var samlet i 

Nordea, og at regnskabet som noget nyt nu følger kalenderåret fra 1/1 - 31/12. Man har valgt nu også 

at udfærdige et budget for resten af år 2019 og år 2020, selvom det er sandsynligt, at der vil ske 

justeringer da indtægter og udgifter kan vise sig ikke at holde stik. Årets underskud beløb sig til kr. 

26879kr. 

Flere spørgsmål til regnskabet, der blev besvaret af kasseren på tilfredsstillende vis, og herefter blev 

regnskabet godkendt af GF. 

Fra debatten vedr. regnskabet kan nævnes, at klubben har mistet en sponsor, og en anden sponsor 

har halveret sit sponsorat. Et medlem spurgte ind til, hvorvidt 1. holdet lå højt eller lavt på 

udgiftssiden sammenlignet med øvrige hold i ligaen. Dette kunne ikke besvares, da man ikke havde 

nogen kendskab til, hvorledes de øvrige klubbers førstehold bliver honoreret. 

Et medlem foreslog, at bestyrelsen til alle møder indkøbte mad, da det ikke var rimeligt at 

bestyrelsesmedlemmerne skulle haste fra arbejde til møder, og derefter være til disposition til 

klubaftenerne uden at kunne nå, at få noget at spise. 

Et medlem syntes der skulle arbejdes på at få et bedre/mere samarbejde med 1. holdet. Det var 

holdningen, at 1. holdet gerne ville komme i klubben til eksempelvis undervisning, men de skal 



inviteres. Formanden måtte medgive, at 1. holdsspillerne ikke var blevet anvendt så meget i klubben, 

da man havde valgt at arrangere eksempelvis konsultationsskak og andre emner istedet. 

Et medlem anførte, at det var vigtigt, at vi har økonomien til at drive 1. holdet. 

Konklusionen var, at ny bestyrelse ville forsøge at få 1. holdet tilknyttet noget mere til klubben - 

eksempelvis ved et eller andet arrangement mindst 1 gang om måneden. 

Ad 4: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Vedtaget. 

Ad 5: Bestyrelsens plan for den kommende sæson er at opretholde samme turneringsniveau. 

• Skakklubbens moderne 5-kamp 

• Rema 1000 EMT 

• Klubmesterskab 

• 9 runders hurtigturnering 

• Hjerne/arm 

• Nytårscupclubturnering 

• Bymesterskab 

• Klubmesterskab i lynskak 

• Klubmesterskab i hurtigskak 

• Åben hurtigskak turnering 

• Klubben vil arbejde for at få et samarbejde i stand med skoleskak på de forskellige skoler, for 

at få flere ungdomsspillere til klubben. 

• Fortsætte med at være synlige i Skanderborgs byliv 

• Fortsætte med at jagte sponsorer, fonde og på andre måder skaffe midler til klubben. 

• Fortsætte med træningssessioner - den nye bestyrelse vil spørge ind til  ønsker om dette. 

• Deltage i holdturnering med ligahold, mesterrækkehold, A række hold samt 1 eller 2 hold i D 

rækken. 



• Deltagelse i Europa Cup, såfremt der kan findes interesserede spillere til dette arrangement i 

Budva i November måned. 

• Festlige arrangementer, julefrokost mv.. 

Ad 6: Ingen forslag indkommet. 

Ad 7: Valg. Valg til Bestyrelsen. Formand Allan ikke villig til genvalg. Bestyrelsen foreslog Torkild 

Salling. Valgt. Hans ikke villig til genvalg. Bestyrelsen foreslog Morten Rasmussen. Valgt.  

Bestyrelsessuppleanter: Bjarne Berring Rasmussen villig til genvalg. Valgt. Nicolai V. Pedersen villig til 

genvalg. Bestyrelsen foreslog Peer Jespersen i stedet, da man ønskede mere synlighed (suppleanterne 

deltager i bestyrelsesmøderne). Der blev foretaget valg til sidste bestyrelsessuppleant og valgt blev 

Peer Jespersen. 

Revisor: Torben Gregersen villig til genvalg. Valgt. Revisorsuppleant: Per Buttenschøn ikke villig til 

genvalg. Bestyrelsen foreslog Bjarne Tornbjerg. Valgt. 

Ad 8: Kai Munk uddelte roser til medlemmerne. Der var stor ros til Holger Heiredal, der altid var villig 

til at yde en indsats. Han er altid behjælpelig med at brygge kaffe og foretage opstilling til 

klubmøderne m.v.. 

En særlig stor indsats er bestyrelsen enige om, at Bjarne Berring Rasmussen har vist. Han har været 

tovholder på skoleskak, div. arrangementer i Skanderborgs byliv, ham der lukkede ned efter 

klubmøder, og meget mere. Uden medlemmer med Bjarnes arrangement ville det være svært at drive 

klubben, og Bjarne modtog som tak for indsatsen et par flasker vin. 

Formand Allan fik tak for indsatsen gennem 8 år, og bestyrelsen var glade for, at han fortsat var 

disposition som koordinator/holdleder for 1. holdet. Formanden har gratis kørt spillere til Sjælland, 

uden at modtage betaling, og han blev fortjent honoreret med et par flasker vin. 

Kai orienterede om Chess Base computerprogrammet. Der blev lagt en liste som interesserede kunne 

skrive sig på. 

Der er tilgået klubben et nyt medlem. Der henvises desangående nærmere til hjemmesiden, hvor der 

vil tilgå et indlæg. 

Der blev herefter uddelt præmier for Klubmesterskabsturneringen. 

Vedr. klubbens program - moderne 5 kamp pointerede Thomas, at man kunne komme og deltage på 

de datoer man havde mulighed for. Det var ikke nødvendigt, at man skulle afvikle alle 5 datoer. 



Aksel orienterede om, at der er flere der spiller skoleskak om eftermiddagen. 

Morten havde som sædvanlig udlovet en flaske Gin til det medlem der havde haft flest indlæg på 

hjemmesiden. 

Vinderen blev ikke overraskende Claus Qvist med 40 indlæg. Morten havde selv haft 32 og Allan 13. 

Præmien udloves igen næste år, men da Morten nu selv er i bestyrelsen, har han ændret sine egne 

regler til, at fremover kan ingen bestyrelsesmedlemmer vinde præmien, for at undgå at bestyrelsen 

ikke præmiere sig selv. Præmien kan nu kun vindes af en person udenfor bestyrelsen, der har 

præsteret min. 12 indlæg. 

Torkil manglede info vedr. medlemmerne - eksempelvis foto. Det vil den nye bestyrelse kigge 

nærmere på. 

Den officielle del af GF var hermed slut og dirigenten takkede for god ro og orden. 

Der var herefter hyggeligt samvær med smørrebrød mv.. 

 

For referat: Hans Skovhus 

 

 


