Skanderborg Skakklub
Generalforsamling
21. april 2015 kl 19.00
1. Valg af dirigent
Anders bød velkommen og foreslog Kai Munk som dirigent.
Kai blev valgt med applaus. Som sædvanlig kom det helt bag på ham, men han kunne dog alligevel
konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning
Anders aflagde bestyrelsens beretning. Den lød:
Kai S. Munk blev klubmester i Lynskak, som blev afholdt i forlængelse af Generalforsamlingen sidste
år.
3 deltog i Sondex Cup i Kolding. Daniel Semcesen vandt i topgruppen, Jonas fik en delt 1. plads i
Mester 4 og i Basis 6 fik Bjarne Rasmussen en delt 2. plads.
Vores hold i Eliterækken ved Pokalstævnet i Odense opnåede en andenplads efter Philidor.
Tavs Bjerre endte med at vinde vores Bymesterskab. I Basis 2 vandt Bjarne Tornbjerg og Asger J.
Andersen med hver 4½ point, i Basis 3 blev Leif Møller Hansen samlet vinder mens Christian Frambøl
vandt i Basis 4.
De store brikker kom på gaden i forbindelse med Kræmmermarked i byen.
Ved Horsens Lang Weekend, hvor vi havde flere deltagere med, blev Peter Grove vinder i sin gruppe
med 4½ af 7 mulige. Tavs fik skønhedspræmien. Denne blev opnået ved sit gevinstparti mod Klaus
Berg i 4 runde.
Mads Andersen vandt Visma Chess 2014 i Sverige med 5½ af 9 mulige. Rasmus Svane blev nr. 5.
I starten af august måned deltog Davor Palo og Mads Andersen i OL i Tromsø. Holdet endte som nr. 61
af de 177 deltagende hold.
I august var Jonas Bjerre registreret som nr. 2 i verden i hans aldersgruppe – kun overgået af en fra
Usbekistan. Jonas havde da 2111 i rating.
Vores EMT turnering – hvor der var tilmeldt hele 49 deltager – blev vundet af Niels Jørgen Fries
Nielsen. Klubben havde selv 3 gruppevinder, nemlig Peter Wheadon og Anders Haarup og Bjarne
Rasmussen som delte denne titel i deres gruppe.
Jackie deltog i en Hurtigskakturnering i Kolding og endte som den samlede vinder.
Ved 4-By-turneringen i Herning vandt vi med 28 point foran Herning efterfulgt af Silkeborg.
Jackie Andersen vandt DM i hurtigskak foran Bjørn Møller Ochsner fra Jetsmark.
Ved DM i Ungdomsskak, som blev afholdt hos os, blev Christian Frambøl nr. 2 i U12, mens Jonas vandt
i overbevisende stil med 6½ af 7 i U10.
Jonas Bjerre blev en suveræn vinder af DM i Skoleskak, som blev afholdt i Ollerup ved Svendborg, men
de overbevisende cifre 8 af 8 mulige.
Jonas deltog ved Ungdoms EM i Georgien og endte som nr. 16 i hans aldersgruppe.
Ved et arrangement i Silkeborg grundet musicalen Chess, var vi sammen med Randers og Herning
inviteret til en hurtigskakturnering hvor præmien var et sponsorat over 2 år på kr. 4.000 hvert år
sponsoreret af Sparkassen Kronjylland.
Et par dage før havde Jonas spillet simultan på gågaden i Silkeborg med 15 personer. Resultatet blev
her 13½ - 1½.
Jackie, Christian Frembøl, Bjarne Rasmussen og Jørgen Johansen deltog i Kjellerup
Hurtigskakturnering. Jackie vandt med hele 6 af 7 mulige, mens Christian blev nr. 2 i hans gruppe.
GM Daniel Semcesen blev svensk mester.
I november fik vi igen luftet vores store brikker hos Skoringen i Bloms i forbindelse med Sort Nat.
Ved Niels Ebbesen Mesterskaberne, som er en del af Aarhus Skolernes Grand Prix serie, blev Christian
Frambøl i gruppen A + B nr. 2 ved opnåelse af 4 point af 5 mulige. I gruppe F blev Alberte Löwenstein

nr. 3 ved opnåelse af 5 point af 7 mulige. I gruppe N opnåede Linus Sørensen 6 point af 7 mulige
hvilket naturligvis også rakte til en delt førsteplads.
Klubmesterskabet blev vundet af Peter Wheadon foran Vagn Skov Andersen og Bjarne Rasmussen. I
Basis 2 vandt Christian Frambøl foran Jan Hansen og med Axel Nielsen på 3. pladsen. I Basis 3 vandt
Jørgen Johansen foran Erling Blel med Thomas Laursen på 3. pladsen.
Vores traditionelle julefrokost var utrolig hyggelig som altid med en rigtig pæn opbakning. Kell havde
som altid skaffet os et utal af flotte gaver og Colin afholdte sin – ikke altid – lige nemme quiz. Aftenen
sluttede af med hjerne-arm-lyn.
4 af klubbens medlemmer var nomineret til årets skakspiller 2014. Det var følgende: Jonas Bjerre,
Davor Palo, Jackie Andersen og Mads Andersen.
Jonas deltog ved Ungdoms OL i Ungarn.
Mads Hansen vandt i Frem Julecup 2014 i gruppen Mester 1 ved opnåelse af 6 point af 7 mulige.
Jan Pedersen vandt i Silkeborg Juleturnering ligeledes med 6 point af 7 mulige.
Vores Hurtigskakturnering blev vundet af Jan Pedersen med Jackie Andersen på den efterfølgende
plads. I Basis 2 vandt Ebbe Kristensen foran Kim Lund Larsen og Allan Andersen på 3. pladsen.
Vores Nyt-års-handicap-lyn-turnering blev vundet af Claus foran Morten, Kai og Peer.
Tavs og Jonas deltog i et par turneringer i Spanien. I Villa De Roquetas blev han nr. 18 med 6 point af
9 mulige. Han var faktisk kun seedet som nr. 70. Resultatet gav da også en rating fremgang på hele
107 point.
Jan Rode deltog ved Senior DM i Randers og opnåede 3 af 4 mulige.
Rasmus Svane fik en delt 3. plads i Chess House GM 2015.
Jonas blev Nordisk mester i aldersgruppe E med 5 point af 6 mulige, som blev afholdt på Færøerne.
Danmark endte også som samlet vinder i holdkonkurrencen.
3 af klubbens medlemmer var nede og blive hædret i Kulturhuset, det var
- Mads Andersen for sit danmarksmesterskab i lynskak
- Jackie Andersen for sit danmarksmesterskab i hurtigskak
- Jonas Bjerre for indtil flere opnåede titler
Mads Andersen deltog ved EM i Jerusalem og opnåede 6 point af 11 mulige.
Vores 2. hold sluttede på en flot 3. plads efter henholdsvis Haderslev og Springeren i 2. division.
Vores 1. hold i holdskak blev en samlet vinder i Skakligaen foran Brønshøj og med Jetsmark på 3.
pladsen.
Ved det Østjyske Grand Prix Mesterskab, som vores hurtigskak turnering er en del at, vandt Jan
Pedersen i Mester klassen, mens Jackie Andersen blev nr. 3. I basis 3 blev Christian Frambøl nr. 2.
Den 24. marts afholdte vi TEMA-aften hvor først vores hovedsponsor var på og hun blev efterfulgt af
Jonas Bjerre, som fortalte om sit fantastiske skak-forløb og det hele blev afsluttet med en simultan
mod Mads Andersen – han vandt 13 – 0 !!!
Ved kvalifikations stævnet til Pokalskakken i Pinsen, som blev afholdt hos os, blev vores eliterækken
nr. 2 og kvalificerede sig derved.
Ved DM i Svendborg – Skanderborg var den næst bedste repræsenteret klub !! – fik Kristian Seegert
en ratingpræmie i Kandidatklassen, det samme gjorde Tavs Bjerre i G7 gruppen og det samme skete
for Colin Watson i Kort Påske 2. Morten Rasmussen fik en 2. plads i G5 1 og i den laveste gruppe G5 2
opnåede Anders Haarup en 1. plads = ”Danmarksmester ☺”
Skoleafslutningen i april måned fik Jonas – for 2. gang – den eftertragtede Rode Pokal.
Der var enkelte tilføjelser fra forsamlingen. Jan Rode vandt Ringkøbing EMT, Rasmus scorede GM-norm
i Aeroflot Open og 3. holdet rykkede op
Herefter blev beretningen godkendt med applaus.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Det - REVIDEREDE! - regnskab blev delt rundt, og Bjarne gennemgik de enkelte poster. Samlet viste
det et underskud på kr. 15.757.
Spørgsmål fra de, der stadig var vågne:
Poul: 4 år mere kan vi køre på den måde. Svar: Vi har også diskuteret det på et bestyrelsesmøde i
foråret.
Torben: Var der overskud i 13? Svar: Ja. Indtægterne er faldet. Sponsorindtægterne rækker ikke til at
drive 1. holdet.

Kell: Bedste Bauhaus år gav 27.000 - sidste år gav 5000. Vi blev måske straffet for udeblivelser året
før. Poul: De kan også strukturere det bedre, er det besværet værd?
Poul: Er Nordea sponsor for klubben eller 1. holdet? Må man se på andre? Svar: Nordea har krav
omkring 1. holdet, bla. må der ikke optræde andre pengeinstitutter på holdets trøjer.
Kell: Har forsøgt at få sponsorer til materialer mod at sætte navn på. Det gav et positivt svar – som
trak sig da man hørte at det kostede 1000 kr.
Poul: Kontingent til hovedkreds + holdskak er store poster. Hvor ligger indskud til turneringer? Svar:
Turneringer fremgår samlet af regnskabet.
Kai kom med en opfordring til at hjælpe med sponsorjagt.
Herefter blev regnskabet godkendt med applaus.
4. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Peer: Hvis vi forhøjer, hvor meget går så til hovedkredsen? Svar: Ikke en krone.
Så begyndte Genno at klappe, og dermed var punktet lukket.

5. Bestyrelsens plan for aktiviteter i det kommende år
Anders fremlagde planen:
- Få den økonomiske del i balance. Skal ske via forøgelse af sponsorindtægterne eller reduktion af
målsætningen med hensyn til de sportslige resultater.
- Til stadighed arbejde for, at vores klub udvikler sig i en positiv retning, hvilket gerne skulle gøre, at
”man” gerne vil være en del af denne succes.
- Dette gælder både resultatmæssigt men i endnu højre grad den sociale del.
- Fastholde vort medlemsantal hvilket vi har gjort i det forløbende år. Gået fra 56 til 58 !
- Forøge antallet af skoleskakspillerne efter vi nu kun har skak på Niels Ebbesen skolen. Fastholde dem
i klubben, når de skal videre fra skoleskakken.
- Fastholde og gerne at udbygge det nuværende aktivitets niveau med henhold til de ting/turneringer
vi afholder og tillige i de turneringer vi deltager i. Pt. udgør dette følgende:
• Kvalifikationsstævnet til Pokalturneringen i Pinsen
• EMT-turneringen i den nye form (5-runders over en weekend)
• DM i Hurtigskak
• Vores Hurtigskakturnering den første lørdag i året
• Afholdelse af den afsluttende dobbeltrunde i Skakligaen
- Tiltag den kan forøge vores medlemstal – forslag?
- Tiltag der kan forøve vores antal af sponsorer – forslag?
Peer: OK og Brugsen kunne være muligheder. Kell: OK gider ikke engang svare. Det samme med
Brugsen.
Peer: Smukfest? Svar: Vi har talt om det, men hvad skulle vi stille op med? Det koster i øvrigt at have
en bod derude. Peer: Lav en turnering derude. Søren: Man kan også få indtægter på oprydning
derude.
Planen blev herefter godkendt.
6. Indkomne forslag
Ikke nogen.
7. Valg

Formand: Anders ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Allan Andersen. Applaus
Nyt bestyrelses medlem til erstatning for Allan: Bestyrelsen foreslår Poul Nørgaard. Applaus.
Suppleanter: Bjarne Rasmussen og Jørgen Johansen. Applaus
Revisor: Jørn Andersson – modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Jan Hansen. Applaus
Revisorsuppleant: Per Buttenschøn. Applaus

8. Eventuelt
Kell: Vil gerne rette en kæmpe tak til Anders. Havde det ikke været for dig var jeg aldrig begyndt at
spille igen. Tusind tak fordi du fik mig til at starte igen og tusind tak for det kæmpe arbejde du har
ydet.
Peter W: I forretningsverdenen kigger man på sine konkurrenter når man skal kigge på sin egen
økonomi. Vi skulle måske kigge på Jetsmark eller Nordkalotten. Måske kunne man lave en
erfaringsgruppe sammen med andre elite-klubber.
Torben: Vedr. medlemmer, så har jeg besøgt SK1968 et par gange, hvor der er en masse unge
mennesker. Det er måske den aldersgruppe man skulle satse på.
Søren: Lav et arrangement på Campus Skanderborg? Peer: Det kunne evt. komme i stand via et
medlem, der er ansat på handelsskolen.
Poul: Strukturen er ikke egnet til at tage imod de nye.
Torben: Det kunne være rart med noget fra bedre spillere. Tema aften med Jonas var godt – mere af
det!
Tavs: Hvordan er planerne for Europa Cup deltagelse? Anders: Det har jeg ikke villet blande mig i. Det
ville Allan til gengæld: Der kommer mail rundt til 1. og 2. holds spillere snarest.
Så gik ordet til Bjarne for præmieuddeling: Til Kai og Colin for delt 3 / 4 plads i sidste års
klubturnering. Morten blev nr. 2 og Tavs nr. 1. Så klappede vi lidt igen.
Og Bjarne beholdt ordet og takkede Anders for indsatsen. Temaet har været at vi skulle være med
hvor det var sjovt. Det blev det med stormesterturnering og 2 DM titler for hold. Medlemstallet har
også været flot. Herefter overrakte han Anders et par flasker som tak, og vi kvitterede en velfortjent
klapsalve.
Til slut fik Anders ordet:
Han takkede for de pæne ord.
Så skulle der uddeles præmie for bedste spiller i holdskak. Den gik til Rasmus Svane for 6½ af 7, så
han har et skakbræt til gode sammen med de 5000 han skal have for GM-normen i Aeroflot Open.
Claus Quist får en plovmand for at blive mesterspiller for første gang.
Sommer skak i Kulturhuset i uge 27. Kom gerne og hjælp.
Husk at melde til EMT
Tak til alle. Ingen nævnt ingen glemt. Også tak for samarbejdet til bestyrelsen. Og lidt mere tak som
referenten ikke fik med.
Så var det Kais tur til at takke. Det blev for fremmødet og for støtten. Dermed var generalforsamlingen
afsluttet.

