
SKANDERBORG SKAKKLUB 

Afholdt ordinær generalforsamling tirsdag, den 16. juni 2020 kl. 19.00 i klublokalerne, 

Sundhedscentret, Sygehusvej 7, Skanderborg. 

Dagsorden var følgende: 

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. Indkommende forslag 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

• Torkild Salling , Formand - ikke på valg 

• Morten Rasmussen - ikke på valg 

• Kai S. Munk , Kasserer - på valg (modtager genvalg) 

• Claus Qvist Jessen - på valg (modtager genvalg) 

• Thomas Hansen - på valg (modtager ikke genvalg) 

• Forslag til nyt bestyrelsesmedlem: Jesper Dalberg 

• Bestyrelsessuppleanter 2 personer: 

• Bjarne Berring Rasmussen - på valg (modtager genvalg) 

• Peer Jespersen - på valg (modtager genvalg) 

• Revisor Torben Gregersen - på valg (modtager genvalg) 

• Revisorsuppleant Bjarne Tornbjerg -på valg (modtager genvalg) 

8. Eventuelt. 



 

Referat: 

Ad 1: Anders Haarup blev valg til dirigent med Hans Skovhus som referent. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen (GF) var lovlig varslet ved opslag på hjemmeside og 

udsendelse af mails og på hjemmesiden den 20. maj 2020. Konstaterede ligeledes, at GF var 

beslutningsdygtig, da mindst 25% af de 54 A-medlemmerne var mødt op. 

Deltagerantallet var 22 medlemmer, hvoraf 21 havde stemmeret, ligesom der var afleveret en 

fuldmagt, således der kunne mønstres 22 stemmer. 

 

Ad 2: Bestyrelsens beretning blev gennemgået af formanden Torkild Salling. 

Bestyrelsen fik i opdrag 

• at få 1. holdet/ligaholdet knyttet tættere til klubben. 

• Moderne 5-kamp 

• Rema 1000 EMT 

• Klubmesterskab 

• 9 runders hurtigturnering 

• Hjerne/arm 

• Nytårscup-klubturnering 

• Bymesterskab som så er afbrudt af Coronaen 

Følgende turneringer blev planlagt, men ikke afviklet pga. corona-situationen 

• 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. 

• 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.. 

 

Vi startede ud med at lave retningslinjer for hvad det var vi ville med klubben og hvilke værdisæt vi 

ønskede at agere under. De hænger på tavlen så I kan se det for førte gang eller få det genopfrisket. 

Det første der blev vedtaget var. at alle medlemmer har samme værdi for klubben, uanset om du har 

2600 eller 600 i rating. 

Det er væsentlig dyrere at køre et ligahold end alle de andre hold, og det kan vi ikke ændre på, men så 

kunne vi give holdet deres egen økonomi, som ikke belaster resten af klubben. Så vi skilte Ligaholdet 

fra resten af klubbens økonomi, så de økonomisk hviler i sig selv, ligesom med skoleskakken. 

Dernæst fik vi tilknyttet en af Danmarks bedste trænere i form af Klaus Berg til at træne vores 

elevatorhold med at komme i divisionen igen og fastholde sig der eller rykke videre til 1. division. 

Træningen skulle gerne komme alle interesserede medlemmer til gode ved at alle kan deltage. 

Vi startede også mentorskak op hvor man kunne slå sig sammen med en bedre ratet spiller og så få 

personlig træning. Det løb ud i vandet. Jeg har den opfattelse at vi ikke gav den fødselshjælp, som det 

kræver at indføre nye tiltag. Men det tager vi en snak om senere 

For at få yderlige inspiration til at blive bedre til skak eller bare opleve, hvordan de rigtig gode spillere 

tænker skak, indførte vi ”ligaaftener” hvor vi kunne opleve forskellige skaktemaer, som ligaspillerne 

selv fik lov at vælge. Det tjente samtidig det mål at knytte et tættere bånd mellem medlemmer af 

ligatruppen og de øvrige klub-medlemmer. 



Grunden til at vi ikke ser dem til en almindelig klubaften er fordi de bruger al deres fritid på træne og 

spille skak på højt niveau, hvilket de ikke har mulighed for på en almindelig klubaften, sammen med vi 

andre. 

Træningen med ligaspillere og med Klaus Berg startede - som alle forandringer jo gør - lidt forsigtigt 

med 8 deltagere, men interessen øgedes og det toppede med 24 deltagere ud af de ca. 30-35 der 

kommer dagligt i klubben. 

Endelig vedtog vi at stille et yderligere hold, så flere medlemmer kunne være med til holdskakken, så 

det blev et nyt hold i B-rækken som så dagen lys, selvom de startede i mørket med et 1-7 nederlag til 

Randers. 

Alle disse løbende aktiviteter som er igangsat har jo betydet at vi nu ofte har 2 skakaftener om ugen - 

tirsdage og torsdage. 

Ser vi så lige hvad vi ikke fik succes med, så var det sponsorarbejdet, som der ikke blev tid til. 

Mentorskakken kom aldrig op at flyve. 

Samarbejde med skolerne for at få flere skoleskakspillere og ungdomsskakspillere missede. 

Der var ikke interesse i at deltage i Europacuppen, mest pga. de store omkostninger som deltagerne 

selv skulle bære. 

Ligeledes var der meget lille opbakning til aktiviteter, der kunne bringe penge i kassen til at dække 

vore aktiviteter. 

• Vi var 5 mand med på Tall Ship Race til at passe en ølbar. Det var en herlig dag. 

• Vi var ca. 6 mand afsted til Bauhaus lageroptælling. 

• 3 timers finkæmning af Kærligheden efter festivalen blev annulleret, da vi ikke kunne stille et 

hold på minimum 10 mand. 

TURNERINGER: 

• Hurtigskak turnering i juni 2019, hvor Rasmus Thøgersen løb med 1. pladsen med Mads og 

Filip Boe på de 2 næste pladser. 

• SMUK SKAK EMT august:  

o som vi var bange for ville uddø pga. svigtende interesse. Og vi mistede REMA 1000 som 



sponsor. Derfor blev turneringen omdøbt til SMUK SKAK. 

o Vi håbede på 30 deltagere og så kom der 80! 

o Bjørn vandt Mester 1 med Nicolai VP på andenpladsen 

o Nicolai Brondt vandt Mester 2 

o Bjarne Rasmussen vandt basis 7 

o Thomas Hansen blev 2 i basis 8 

• 4-Byturnering i september mod Silkeborg, Herning og Viborg, her blev Silkeborg klar vinder. 

• Vores interne turneringer 

• Claus Quist vandt en hurtig-skak match ved sæsonstart. 

• I klubmesterskabet vandt Kai basis 1. Torkild basis 2, Asger C Andersen basis 3 og Axel basis 4 

• Morten vandt Hurtigskakturneringen i december, og Akbari for gruppen op til 1400 i rating. 

• Bymesterskabet blev ikke afsluttet. Men Poul og Torben førte med 3½ på en delt førsteplads. 

• Nytårshandicapturneringen med en V og en T gruppe - vindere/tabere af første runde: Vores 

nye medlem Brian slog Peer i finalen i V- gruppen og Anders slog Leif i T- gruppen 

Holdturneringen: 

• Ligaholdet: 

o Målsætningen er et DM inden 2023. Holdet har været præget af meget stor stabilitet. 

Sammenfald med de bedste tyske ligaer bevirkede at holdet i 3 runder har manglet 

Mads Andersen og Jonas Bjerre. Ellers har der stort set ikke været afbud. 

o 3 sejre, 1 uafgjort og 3 nederlag er resultatet af 1. Holdets anstrengelser indtil videre. 

o Dette placerer holdet på en 6. Plads ud af 10 inden afslutningen 5. og 6. september. 

Denne placering udskiftes forhåbentlig med en 3. eller 4. plads når turneringen er 

færdigspillet. I de to sidste runder venter Øbro og Hillerød og det er forventet at 

Skanderborg vinder begge. 

o Skanderborg har 1 1/2 point op til 4. pladsen og 5 points op til 3. pladsen 



o Topscorer for holdet er Tobias Rostgård, der har lavet 5 1/2 af 7. 

• Vores elevatorhold i Mesterrækken: målsætning : RYK OP.  

o De har haft en fantastisk sæson, den bedste nogen sinde. Med IM-er Klaus Berg tilbage 

som Teamtræner og med hans 7/7 mulige points viste han vejen til oprykning. 

o Med 7 sejre i 7 kampe og 44½ point af 56 fik 2 holdet det højeste points tal 

nogensinde. 

o Vi brugte 17 spillere i alt, som er ret mange, men næsten alle vores reserver vandt 

deres parti. 

o Som hold kaptajn fik Colin lov til at spille 5 runder, da holdet var så stærkt at han satte 

sig selv af holdet 2 gange, det har aldrig sket før. 

o Udover Klaus’s top præstation, fik Tavs 5½/6 og Morten 6/7 ( 7/8 incl 3. holdet). 14 ude 

af 17 spillere var ubesejret. 

o Årsagen til vores top-resultat, var en fantastisk hold ånd, team træning fra Klaus og den 

spillelyst som alle udviste. 

o Vi er nu tilbage til 2. Division er klar til endnu en spændende sæson med mange 

dygtige spillere at trække på. 

• 3. Holdet i A-rækken: Målsætning: Gør det godt og gerne til oprykning. 

o Fik 4 sejre i 5 kampe, hvilket gav en 3. plads med 2½ point op til 2.pladsen. Havde vi 

været klar på den 1. match mod Viby– burde vi have vundet med cifrene 5½-2½. Men 

det gik lige omvendt og det kostede 2. pladsen. Kim og Niels Christian lavede 4½ af 6 

point 

• 4.holdet i B rækken: Målsætning: Gør det godt: 

o Vandt 3 af 6 kampe og endte på en sikker 2. plads med 23½ point og med 9½ point op 

til Randers 

o Jonas lavede den bedste score med 4 af 6 point. 

• 5. holdet. Overlev med æren i behold: 

o De havde det laveste rating-gennemsnit i gruppen. Alligevel sluttede med 13½ 



brætpoint og 6 af 14 matchpoint som rakte til en 6. plads. 

o Akbari øgede sin rating med 162, Hans Skovhus øger med 68 og Vibeke øger med 9. 

Flot gået. 

Af andre aktiviteter havde vi: 

• Problemskak med Steffen Slumstrup 

• Liga aftener hvor spillere fra Ligaholdet kom og underholdte: Mads Andersen, Bjørn Ochsner, 

Nicolai V Pedersen, Nicolai Brondt, Mads Andersen, Jonas Bjerre 

• Afholdt Pige DM i januar på Morten Børup-skolen. 

Andre resultater hvor Skanderborg har udmærket sig: 

• Landskampen mod Sverige: 

• Mads A, Jonas, Filip og Bjørn havde en outsider med i form af Jesper Thybo. 

• Danmark vandt 25-24, 

• DM : 

o Jonas ( 14 år gammel) delte 1. pladsen med Allan Rasmussen 

o Nicolai Brondt vandt kandidatklassen 

• DM online-hurtigskak på internettet:  

o Jonas nr 2 efter Jesper Thybo 

• DM online i lynskak: 

o Vinder : Jonas Bjerre 

• Pokalturneringen Hurtigskak Svendborg blev vundet af Skanderborg med : 

o IM Bjørn Møller Ochsner, IM Jonas Buhl Bjerre, FM Filip Boe, FM Mads Boe 

• Mads Boe vandt Århusmesterskabet i lynskak 

• Bjørn vandt Århusmesterskabet 2020 

• Jonas vinder Dan Pumps i Kolding med Bjørn på 2. pladsen 



• Nicolai VP vandt Hurtigskak turnering med 3 tidligere verdensmestre i Middelfart. 

• Mads Boe vinder mesterrækken i Nordkalotten jubilæumsturnering 

Andre unikke hændelser. 

• Jonas mødte Magnus Carlsen med tv transmission på. 

• Jonas udnævnt til GM 

• Filip udnævnt til IM. 

• Jonas Bjerre blev hædret som årets sportsnavn i Skanderborg efter flere års nomineringer. 

• Årets skakspiller 2019 i en alder af 15 år: Jonas Bjerre. Med Filip på en 4. plads og Mads A på 

en 6. plads. 

Havde Coronasituationen ikke dukket op og sat en delvis stopper for skakspillet så havde jeg nok 

skulle bruge en aften mere til opremsning af resultater. 

Corona har i den grad lammet det almindelige skakspil og klubaftener, men vi skal naturligvis prise os 

lykkelige for at vi har sluppet for Covid 19, og nu vi må godt spille skak igen, bare vi respekterer  de 

hensyn der er påkrævet i denne situation. 

Da åbningen så kom i sidste uge vi fejrede vi det med vores egen lille happening med en gang øl og 

skak på Walthers Musikcafe i sidste uge. Nicolai VP løb med koncertbilletten i gruppe 1, Allan tog 

biletten i gruppe 2, Jesper fik billetten i gruppe 3 - selv om Thomas fik flest point. 

Der gik rygter om at regnekunstneren havde drukket for stærkt øl.. 

Klubben har haft en tilgang af 10 nye spillere, men John Hansen smuttede igen, da han fik en rigtig 

dårlig behandling til en ekstern turnering, som gjorde at han mistede lysten til at spille skak.  

Vi mistede også et medlem som flyttede til Hørning. 

Endelig en stor tak til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter som har været inspirerende og en 

kæmpe opbakning til at få ting til at ske. Ligeledes en tak til mange af jer der troligt har mødt op og 

givet en hånd med når vi har afholdt turneringer af den ene og anden art.  

Der går let 600 og 800 timer i at arrangere et pige DM eller en EMT turnering. Så vi kan ikke afvikle 

sådanne arrangementer, hvis ikke vi havde den opbakning fra medlemmerne. 

Afslutningsvis blev det nævnt at det har været en forrygende sæson for vores klub og for rigtig mange 



af vore medlemmer. 

Der kunne herefter stilles spørgsmål til formandens beretning, og der blev bl.a. spurgt om, hvorledes 

de arrangementer der kan give klubben indtjening blev publiceret, og om det blev publiceret rettidig 

og således alle ikke var i tvivl om, at arrangementerne foregik. 

Arrangementerne blev publiceret på klubaftener, og nogle også ved at der fra bestyrelsen blev 

tilsendt en personlig mail.  

Konklusionen blev, at bestyrelsen ville kigge på, om man kunne publicere arrangementerne på en 

endnu mere synlig måde. 

Det blev oplyst, at status i Bauhaus nu ikke længere var aktuel, da firmaet selv forestår deres 

statusoptælling fremover. 

Det blev endvidere foreslået, at klubben arrangerer et eller andet arrangement i Walters Cafe, måske 

en torsdag, hvor man ved, at mange gymnasieelever er til stede i cafeen.  

Formandens beretning blev herefter godkendt. 

 

Ad 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab.  

Kasserer Kai Munk redegjorde herefter for regnskabet, der viste et overskud på kr. 3663. 

Der havde indsneget sig en lille fejl i kassebeholdningens dato for juniorafdelingen, der blev rettet fra 

det skrevne 311220 til rettelig 311219. 

Regnskabsdelen herefter til debat, og der var enighed om, at formalia vedr. juniorerne skulle på plads 

vedr. kontingent contra støtte fra kommunen. 

 

Ad 4: Fastsættelse af kontingent.  

Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning på kr. 100 til ialt kr. 1000 for A medlemmer. Forslaget blev 

begrundet i stigende omkostninger til bl.a. husleje i Bellis og at klubben om 3 år kan fejre 100 års 

jubilæum. Det konstateredes ligeledes, at klubben havde mistet kr. 20.000 til kr. 25000 i sponsorater, 

da nogle sponsorer var ophørt og andre halveret. 

Ud af de kr. 900 som kontingentet nu lyder på, skal klubben aflevere kr. 600 til Hovedkredsen og DSU, 

således der kun er kr. 300 tilbage for klubben at gøre godt med. Det kunne med forslaget nu øges til 



at klubben selv får lov til at beholde kr. 400. 

Forslaget blev vedtaget, så ny kontingent bliver kr. 1000 pr. år. 

 

Ad 5: Bestyrelsens plan for aktiviteter i det kommende år. 

Mål for næste sæson 20/21. 

• Vores ligahold skal slutte blandt de 3 øverste. Ratingmæssigt er de 2-er med 154 op til Køge og 

40 ned til Brønshøj. 

• 2. divisionsholdet skal have en top placering. Ratingmæssigt kan vi stille det stærkeste hold i 2. 

divisons gr 3 og 4. 

• A rækken skal op i Mesterrækken 

• B rækken skal i øverste halvdel 

• D Rækken skal lave ligeså flot resultat som i år. 

Aktiviteter 

• Sammenhold og hygge skal have 1. prioritet. 

• Afholde nogle festlige indslag, med julefrokost, en aktivitetsaften med et udenlandsk element  

• Måske en Walthers Skakcafe turnering. 

• Skole- og ungdomsskak skal have det største fokus af ny-skabende aktiviteter. 

• Fokus på børn og unge besværet med et handicap, men gode evner for skak. 

• Gymnasie-arrangement med skak på Walthers Musikcafe. (Møde ungdommen hvor 

ungdommen er). 

• Skabe indtægter til klubben så vi får handlefrihed til at lave gode arrangementer. 

• Starte planlægning af 100 års jubilæum 2023. 

• Afholde sidste dobbeltrunde af Ligaturneringen den 5/6 september i Skanderborg. 

Turneringsaktiviteter 



Eksterne turneringer: 

• Vi forventer at internationale turneringer kommer lidt på hold, og vi afventer at se om der 

kommer turneringer som vore medlemmer kan være interesseret i. 

• DM i Lyn, DM i Hurtigskak, Pokalstævnet i Svendborg, og Nordiske mesterskaber for ungdom 

er aflyst i næste sæson.. 

• Der bliver DM i fra 9-18 oktober i Svendborg. 

o Landsholdklassen 9-17/10 

o Kandidatklassen 12-18/10 

o Øvrige 12-16/ 10 

Interne turneringer 

• Klubmesterskab 7 runder alle mod alle opdelt i grupper som tidligere. 

• Bymesterskab 9 runder åben for gæster 

• Skak960 – for at prøve noget sjov skak 

• Italiensaften tænkt som en sæsonafslutning. 

• Der er også ungdomsskakafslutning – vi må se om vi kan booke Jonas eller Filip  

• Der er ikke planlagt noget på de dage der er holdskak. Det har ikke rigtig fungeret i denne 

sæson – måske er det anderledes nu da 2. holdet skal til at spille i weekenden. 

• Træning med Klaus planlægges så de flugter med 2. hold kampene 

• Vi vil prøve mentorordningen igen, men det kræver en ildsjæl til at trække læsset i gang.  

• Alle Liga oplæg er flyttet til torsdage - de er på nuværende tidspunkt ikke koordineret med 

Bellis kalender. 

• Når vi har kalenderen fra Bellis kan vi tage de ledige torsdage aften og skrive udsatte partier på 

de dage (det virker også til at have fungeret godt). 

• PR EVENT - Bestyrelsen tænker lidt det samme som vi lavede mod Silkeborg uden for 

kulturhuset eller det vi lavede på Walters - Vi fik da Jonas som medlem - så hvem ved om vi 



kan være heldige igen (der var jo også de to unge som kom, men desværre ikke bed på) 

• Der er ikke rigtig noget konsultationskak eller andet planlagt. Det kom ikke op at køre i sidste 

sæson. Men det er på listen af mulige aktiviteter. Det kan jo især benyttes på klubaftener hvor 

vi er delvis stækket af holdskak eller andet. Her vil der også tages hensyn til at vi kan få plads 

til at afvikle udsatte partier i vore interne turneringer. 

• 4-by turnering - det er jo ikke vores tur til at afholde den, så den kommer nok på en anden 

dato. Medmindre vi kan få lov igen -  det gav bedre i kassen i forhold til indsats. Den afholdes i 

år i Silkeborg den 21. Oktober. 

• Hvilken af DMerne vi får ved vi i sagens natur ikke - men nu er nogle mulige datoer skrevet ind 

- så kan vi jo flytte rundt 

 

Ad 6: Indkommende forslag.  

Ingen forslag er fremsendt til behandling. 

 

AD 7: Valg 

Bestyrelsesmedlemmer: 

• Torkild Salling , Formand - ikke på valg 

• Morten Rasmussen - ikke på valg 

• Kai S. Munk , Kasserer - på valg og blev genvalgt 

• Claus Qvist Jessen - på valg og blev genvalgt 

• Jesper Dalberg blev foreslået og valgt med applaus 

• Bestyrelsessuppleanter 2 personer: 

o Bjarne Berring Rasmussen - på valg og blev genvalgt 

o Peer Jespersen - på valg og blev genvalgt 

• Revisor: 



o Torben Gregersen - på valg og blev genvalgt 

• Revisorsuppleant: 

o Bjarne Tornbjerg - på valg og blev genvalgt 

 

AD 8: Eventuelt. 

• Formanden fremførte at i forbindelse med skoleskakken og undervisning af de unge 

mennesker kan vi godt bruge nogle frivillige der har lyst til at hjælpe til. Det kan være rent 

praktiske ting men især til træning af de unge, som vi gerne vil have ind i klubben. 

• Asger J Andersen fik stor anerkendelse for at have opdateret klubbens historie. Kai overrakte 

en gave til Asger for indsatsen 

• Kai overbragte hilsener fra Holger Hejredal og Jackie, som ikke kunne komme p.g.a af 

helbredsmæssige årsager, men begge har det godt. 

• Klaus Berg Træning torsdag den 25.06.2020 

• Morten udlovede en dusør i form a en flaske gin til medlemmer udenfor bestyrelsen som 

bidrager med indlæg på hjemmesiden, dog minimum 12 indlæg. Der var ingen der kunne 

opfylde kravene om minimum 12 indlæg, så Morten besluttede at overgive præmien til Asger 

for det fine og gennemarbejdede indlæg om klubbens historie, vel og mærke også det længste 

indlæg! 

Præmien udlover han igen til næste år, hans motivation er at prøve at få flere til at bidrage 

med indhold til hjemmesiden. 

 

 

 

 


