
Referat af generalforsamling (GF) i Sjælsø skakklub 
 

Generalforsamlingen blev afholdt mandag den 13/4-2015 i klubbens lokaler på Mantziusgården. Der var 12 

fremmødte medlemmer (samt 1 der kom ca. midtvejs i GF). 

 

1. Valg af dirigent 

Arne Bjørn Jørgensen blev valgt med applaus. Arne startede med at konstatere, at GF var lovligt indkaldt. 

2. Formandens beretning 

Følgende er en kronologisk gennemgang af ”året der gik” siden sidste generalforsamling og de væsentligste 

resultater: 

April 2014. Påskelynskak: 10 minutter pr. person pr. parti Arne Bjørn Vandt foran Palle og Lars  

April/Maj 2014 Forårsturnering. 19 deltagere, ratet, Lars Lausten vandt 4,5/5 – Jesper K. blev nummer 2 

med 4/5 

August 2014. Skakstart med lynskak. Lars Lausten vandt med 11/11 foran Arne Bjørn 9,5/11 & Preben 

Auchenberg 8/11   

August/september 2014. Hurtigmesterskabet. Lars Lausten vandt med 8/9 (det ene tab var pga. at han sad 

over) nummer 2 blev Palle Henriksen med 7/9. Nummer 3 blev Bent Guldborg med 5.5/9 

December var der juleafslutning havde vi holdlynskak, småkager og julestemning  

Klubmesterskabet 2014-2015: 

Vinder af gruppe 4. Bent Guldborg med 7/8.   

Vinder af  gruppe 3. blev Vojislav Jankovic 7.5/10 

Vinder af gruppe 2. blev Erik Sørensen 6.5/10 

Vinder af grupper 1 og dermed klubmester blev Palle Henriksen med 6.5/10 

 

Holdturneringen 2014-2015 

Ingen hold rykkede op, 2. holdet var tæt på (igen) 

Sjælsø 1. blev nummer 5. i 2. Division, række 1 

Sjælsø 2. blev nummer 3. i A-rækken, 8-hovedkreds  

Sjælsø 3. blev nummer 2. i B-rækken, 8-hovedkreds 

Topscorer på de respektive hold blev 

 Hold 1: Lars Lausten og Palle Henriksen, begge opnåede 4.5 point af 7 mulige. 



Hold 2: Uffe Balslev med imponerende 6.5 point af 7 mulige. 

Hold 3: Bent Caspersen med 5.5 point af 7 mulige. 

 

I løbet af sæsonen deltog diverse Sjælsø spillere desuden i turneringer uden for Sjælsø Skakklub, bl.a. Stig 

Svensson, Arne Bjørn Jørgensen, Uffe Balslev, Lars Lausten m.fl.  

Sæsonen blev afsluttet med et glimrende sommerarrangement med grill hjemme hos Bent G. Til sidst 

rettede formanden en tak til alle dem, der har ydet en indsats for aktiviteterne i Sjælsø Skakklub, ikke 

mindst turneringsleder, holdledere, kantinebestyrer, kaffebryggere, afryddere, opstillere m.fl. 

3. Kassererens beretning 

Kassereren (Bent Guldborg) startede sin beretning med at konstatere, at der har været en 

medlemsfremgang på  8 de sidste 2 år. Kassereren gennemgik regnskabet for 2014. Vi har haft ekstra 

forbrug som ikke var budgetteret til indkøb af elektroniske ure. På trods af dette var årets resultat et 

begrænset underskud på 427 kr. Regnskabet kom til afstemning og blev enstemmigt godkendt. 

Kassereren gennemgik derefter budget for 2015. Kassereren redegjorde herunder for bestyrelsens 

overvejelser om det underskud på knap 3000 kr, som fremgik af budgettet. Summen af disse overvejelser 

er, at i lyset af klubbens økonomiske soliditet er det fuldt forsvarligt i en kort periode at tillade et 

underskud af denne begrænsede størrelsesorden. Budgettet var herefter til debat. Der var ingen 

indvendinger imod at bestyrelsen arbejdede videre på grundlag af det fremlagte budget. 

4. Indkomne forslag 

Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag til denne generalforsamling. 

5. Målsætning for den kommende sæson 

Bestyrelsen ønsker, at der ville starte nogle unge/juniorer, men har ikke p.t. nogen løsning til at klare denne 

udfordring. 

Bent G. vurderede, at på sigt vil aktiviteterne på skolerne kunne give udbytte. En ide er en "skakcafe", hvor 

forældrene til børnene også er med. Bent G: Begyndende samarbejde med BSC (Birkerød Sports college) 

om skak på skoler. 

Arne fremsatte forslag om at nedsætte en gruppe, der fokuserer på junior-problematikken og opgaven med 

at skaffe juniorer til klubben. Denne ”junior-skak gruppe” blev nedsat med følgende 3 medlemmer: Bent 

Guldborg, Christian Rüdinger, Stig Svensson. 

Med hensyn til holdskak er målsætning at fastholde 1. holdet i 2. division. Desuden er det en målsætning, 

at enhver, der har ønske om at spille på hold, kommer til at spille holdskak. 

Stig fremsatte ønske om 1-2 "sociale" aktiviteter per sæson, hvor vi snakker sammen på lidt anden måde en 

hele tiden skak (hold, lyn, klub, osv.).  

Der fremkom i debatten desuden nedenstående ideer og ønsker, som referenten ikke har fået 

ophavsmanden (mændene) til: 



Opfordring om at skrive skak"selvportræt" til hjemmesiden (anekdoter, glansparti, hvorfor man startede 

med at spille skak, osv.). 

Der var også diskussion af gennemførelsen af klubmesterskabet. Særligt havde det været generende for 

deltagerne i den sidste gruppe, at så mange var stoppet og gruppen lavet om, så der var 2 runder færre end 

i de øvrige grupper. Der blev udtrykt ønske om at planlægge klubmesterskabet, således at nederste gruppe 

ikke bliver "åreladet". Bestyrelsen lovede tage dette med i betragtning ved planlægningen af næste sæsons 

klubturnering. 

Der blev også udtryk ønske om færre afbud og udsatte partier i øverste gruppe, men det blev også samtidig 

erkendt, at det nok var svært med deltagere, der var travle mennesker med arbejde. 

Vedrørende klubmesterskabet: Bestyrelsen foreslår at etablere den regel, at vinder af gruppe 2 bliver 

tilbudt at spille i næste sæsons gruppe 1. I de forrige sæsoner har ratingtal været det eneste kriterium. Der 

var bred enighed om, at dette var en god ide. 

6. Kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Det blev bakket op af GF. 

Nuværende kontingentsatser fastholdes derfor for den kommende sæson (01-07-2015 til 30-06-2016): 

Senior (1000 kr. for sæson, 8 HK = 592 kr.)  

Pensionist (650 kr. for sæson, 8. HK = 448 kr.  

B-medlem (Er medlem af DSU via anden klub eller privat). (500 kr for sæson)  

Studerende (deltager kun i holdturneringen) (592 kr for sæson, 8. HK = 592 kr)  

Junior (448 kr. for sæson, 8. HK = 448 kr.) Børn (328 kr. for sæson, 8. HK = 328 kr.) 

 

7. Valg 

Bestyrelsen genopstillede på samme poster. Der var genvalg hele vejen rundt. 

- Jesper Nielsen som formand.  

- Bent Guldborg som kasserer 

- Morten Poulsen, Jesper Kristiansen og Anders Bork Hansen som bestyrelsesmedlemmer.  

 

Stig Svensson blev valgt som suppleant.  

 

8. Valg af revisor og suppleant 

Arne Jørgensen genopstiller som revisor og blev valgt.  

Palle Henriksen blev valgt som revisorsuppleant 

 

9. Samarbejdsaftale 

Ikke aktuelt, da der pt. ikke er nogen samarbejdsaftale med andre klubber (punktet stammer fra den 

periode, hvor Rudersdal og Hørsholm fungerede som to selvstændige, men samarbejdende klubber. 



Punktet opretholdes som den del af dagsorden for generalforsamlingen, da en tilsvarende situation kan 

indtræde igen). 

Under punktet blev udtrykt ønske om genoptagelse af venskabsmatch-traditionen. Formanden vil 

undersøge mulighederne for at gennemføre et sådan arrangement med en af naboklubberne. 

10. Eventuelt 

Christian R gjorde bestyrelsen opmærksom på, at når holdene til holdturneringen skal planlægges, skal Ole 

og Erik B være på samme hold pga. kørselsmuligheder, og det samme gælder for Christian og Vojislav. 

Christian R havde også en opfordring på vegne af 8. HK til at klubben klargjorde sin holdning til forskellige 

muligheder for betænkningstiden i A-, B- og C- rækken i holdturneringen i 8. HK. Det var klart fra debatten, 

at forskellige spillere havde forskellige opfattelser af, hvad der var den bedste type betænkningstid, og det 

ikke var muligt at blive enig om en fælles klubholdning. 

Bent C gjorde reklame for en sommerafslutning, som har været en tradition i det tidligere Rudersdal 

skakklub, men også blev afholdt sidste år hos Bent G. Traditionen er, at mødes i haven hos en af 

medlemmerne en lørdag eftermiddag i starten af juni for at grille og hygge. Ægtefæller og børn er 

velkomne. Det kan naturligvis være en lidt større udfordring, når klubben er større end i ”gamle dage”, men 

på den anden side, er det langt fra alle medlemmer, der dukker op til arrangementet. Bestyrelsen blev 

opfordret til at afsøge mulighederne for et sted og fastlægge en dato. 

Til afslutning overrakte formanden på klubbens vegne traditionen tro en pris til en række medlemmer, som 

i årets løb har ydet en ekstra indsats af betydning for klubbens liv og virke. I år var der således en 

erkendtlighed til Ove Rytter, Stig Svensson og Jesper Kristiansen. 

For referatet: 

Jesper Kristiansen 

14/4 2015 

 

 


