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Lokaler 

Jesper K. oplyste, at Mantziusgården havde lagt op til simpel fornyelse af de imødekomne ansøgninger om 

brug af lokaler fra sidste år. Det havde han svaret bekræftende på, men samtidig gjort opmærksom på, at det 

særlige behov knyttet til juniorskak var bortfaldet.  

 

Der var desuden ansøgt om anvendelse af lokalerne til Sjælsø Open Turneringen den 28.-30. september 

2018, men der var endnu ikke modtaget svar herpå. 

 

Jesper K. havde deltaget i et Brugerrådsmøde, som viste, at foreningen Mantzius Live havde mange 

ambitioner (om koncerter), og der kunne komme ombygninger. Det ville dog ikke få betydning for 

skakklubben.  

 

Ny rygeregel forbyder rygere at stå lige uden for hoveddøren – de må nu søge længere væk. 

 

Status for afholdte turneringer 

Vinterturneringen (Klubmesterskabet) var gået godt. Tak til Ove for et stort arbejde og en fin afvikling. Der 

manglede nogle få partier, som dog ikke kunne ændre udfaldet. Palle er klubmester som i 2016. Han er 

allerede i besiddelse af pokalen, da han ikke har fået den overdraget til klubmesteren i 2017 Lars Laustsen. 

Palle opfordres af Jesper N. til selv at få indgraveret pokalen med sit navn og derpå give regningen til 

kassereren. Præmie til vinderne af hver af de 3 grupper i vinterturneringen er 200 kr. De deles ikke ifølge de 

nye regler, hvor det afgøres på korrektion. 

 

Holdturneringen gik også fint. Ingen rykker op, selvom tredjeholdet med to topscorere blev nr. 1 (der er kun 

én række med firemandshold).  Det besluttedes, at klubbens topscorere fastlægges ved fleste point, og står 

man lige her, så er det den, der har spillet flest partier. Det skulle give følgende topscorere: 1. holdet Mogens 

Moe, 2. holdet Bent Guldborg og 3. holdet Michael Nielsen.  Præmien til topscorerne er 100 kr. 

 

Bent medtager præmierne til generalforsamlingen.  

 

Kommende turneringer 

Hurtigskak- og enkeltmandsturneringerne i foråret gennemføres som planlagt. 

 

Enighed om, at sidste års Sjælsø Open havde været en succes med deltagelse af tunge spillere. Tak til de 

mange frivillige, der bidrog til turneringens afvikling. Succesen gentages til efteråret den 28.- 30. september, 

men med et færre antal hurtigskak-partier. Der er ingen sponsor, men turneringen balancerer med 500 kr. i 

indskud og pæne præmier. FIDE titelholdere (FM, IM og GM) deltager uden indskud, hvilket vil blive 



meddelt en ungarsk tilmeldt med ELO rating 2459. Klubben har fået et jubilæumstilskud fra 8. Hovedkreds 

på 5.000 kr. De skal gå til præmier (og evt. et arrangement for de frivillige). Indkaldelsen vil blive ændret, så 

den afspejler de nye høje præmier. Bent giver Ove/Anders besked herom. Forventede deltagere opjusteres 

tilsvarende. Der burde gøres en indsats for at sikre omtale af turneringen i lokale medier. 

 

Indkaldelse til generalforsamling 

Der indkaldes til generalforsamling mandag den 9. april 2018 kl. 19:00 i klublokalerne i Birkerød 

med standard dagsorden. Indkaldelsen udsendes rettidigt den 19. marts. Der lægges op til, at 

kontingentet fastholdes uændret, dog tilpasses børn og juniorer det forhøjede kontingent til 8. HK. 

 

Formanden Jesper N. genopstiller ikke til bestyrelsen og vil ikke kunne deltage i 

generalforsamlingen. Uffe Balslev genopstiller heller ikke. Bent (kasserer), Morten og Jesper K. 

genopstiller, og der var enighed om at indstille Jesper K. til ny formand. Der skal findes to nye 

bestyrelsesmedlemmer. Erik Both vil blive opfordret til at fortsætte som bestyrelsessuppleant. Arne 

vil blive opfordret til at fortsætte som revisor og Palle som revisorsuppleant.  

 

I formandens fravær vil Jesper K. skrive og afgive formandens beretning. 

 

Regnskab 

Bent fremlagde revideret regnskab for 2017 med et underskud på 2.201,89 kr. og udkast til et nogenlunde 

balanceret budget for 2018. Der er så kun sat få penge af til materielanskaffelser i 2018 og ingen til 

julearrangement med stormester, hvilket der var enighed om. Morten undersøger dog sponsormuligheder for 

indkøb af 5-10 sæt nye brikker. Medlemstallet er gået ned med 4-5 seniorer og alle juniorer. Egenkapitalen er 

på ca. 26.000 kr.  Bestyrelsen erklærede sig enig i dispositioner og i, at regnskab og budgetforslag 

forelægges generalforsamlingen i den præsenterede form.  

 

Næste bestyrelsesmøde 

Den nyvalgte formand indkalder til næste, konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 

 

  

 Uffe Balslev  18-03-2018 


