
Referat af generalforsamling 2016
Tirsdag d. 30. august 2016 kl. 19:30 i klubbens lokaler på HTX

Der var i alt 11 medlemmer af klubben til stede, herunder hele bestyrelsen

Dagsorden

1.Valg af dirigent.

2.Formandens beretning.

3.Kassererens regnskabsaflæggelse

4.Indkomne forslag.

5.Klubturneringen.

6.Valg.

7.Valg af årets spiller.

8.Eventuelt.

1. Valg af dirigent

Torsten Lindestrøm blev valgt til dirigent. Hans Viborg til referent.

Torsten begyndte med at konstatere, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Formandens beretning.

1. holdet blev en flot nummer 3 i 1. division efter nedrykningen fra Skakligaen, mens 2.- og 3. 
holdet begge fik placeringer som nummer 6, hvilket dog lige holdt os fri af nedrykning. Iver 
Poulsen blev med 4,5 points topscorer for alle ESF-hold. Desværre viste det sig at tilslutningen til 
holdskakken var lavere end forventet, og efter endt brug af reservespillere, var vi endda nødt til at 
lade brætter stå tomme i de sidste kampe. Situationen ser ikke ud til at bedre sig i den kommende 
sæson, så måske er det rettidigt at trække et hold nu eller måske veksle et 8-mandshold til et 4-
mandshold.

Klubturneringen havde deltagelse af Lars Wilton som B-medlem. Han vandt to turneringer, hvilket 
gjorde opgørelsen af klubmesterskabet speciel. Det er rart, at B-medlemmer giver fornyelse i 
klubturneringen, men efter en tidligere beslutning, kan kun A-medlemmer blive klubmestre. Et 
forslag fra Torsten er på vej om helt at holde B-medlemmerne udenfor opgørelsen af 
klubmesterskabet. Efter opgørelsen vandt Torsten Lindestrøm klubmesterskabet på point, idet 3 
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spillere, Lars Husum, Ole Bønnelykke og Jesper Lahn Rasmussen også havde en halv 
turneringssejr. I alt deltog 27 forskellige spillere som 73 turneringsdeltagere. Flest points scorede 
også Torsten Lindestrøm med 13,5 p efterfulgt af Karl Carlsen med 13 p og Heino Carstensen med 
12,5p.

Pokalturneringen med 11 deltagere blev som sædvanligt vundet af Torsten Lindestrøm, hvilket er 8. 
år i træk.

Vores afdeling af Syd GrandPrix trak desværre kun 14 deltagere. Måske er vi derfor ikke kommet 
med på listen over arrangører i den kommende sæson. Mesterklassen blev vundet af Jens Ove Fries 
Nielsen, selvom Ole Bønnelykke havde en god turnering og mulighed for at vinde den. Esbjerg 
Skak Union holder lav profil, men de store brikker er endt hjemme hos formanden, hvor de kan 
udlånes til brug ved arrangementer. Som optakt til sæsonen foregik to klubaftener i august i år 
hjemme i haven, heldigvis i fint sommervejr begge gange, men med kun i alt 7 deltagere. Simultan 
af klubmesteren havde 6 deltagere, mens juleafslutningen, som i år var en frokost, havde 7 
deltagere. Der var ikke stor nok interesse om at stille hold til holdpokalturneringen. Medlemmerne 
opfordres kraftigt til at bakke op om klubbens arrangementer, inden det er for sent. 

Juniortræningen kørte godt i sæsonen under ledelse af Ole Bønnelykke. Før sommerpausen var der 
ved at blive skabt en gruppe af faste deltagere. Vi håber, at juniorerne holder ved i år, og at der 
kommer flere til. Svend Madsen har lovet at hjælpe til med træningen. 

Sven Michelsen har overtaget kasserer jobbet efter Ejvind Boddums epoke. Medlemmerne 
opfordres til at betale hurtigt efter opkrævning, så arbejdet for Sven ikke bliver større end 
nødvendigt. Endelig må jeg repetere, at kontingentet betales forud pr. halvår. HVIS der skulle være 
nogen, der påtænker at melde sig ud, skal det efter reglerne ske på forhånd og gerne inden den 10. i 
måneden før, så klubben ikke hænger på den relative store andel af kontingentet, der ellers skal 
sendes videre til DSU. 

Hjemmesiden kører godt under Hans Viborg, som også har skrevet referatet fra sidste 
generalforsamling. Da Microsoft Edge desværre ikke fortolker tabellerne rigtigt, opfordres man til 
at benytte en anden browser. Medlemmerne er yderst velkomne til at indlevere artikler, opgaver 
m.m. 

Flere forslag er på vej med henblik på at udvide sæsonen til maj måned. Tidligere spillede vi f.eks. 
hurtigskak et par tirsdage i maj, men af hensyn til Vardes Turnering, "Ølgodturneringen" valgte vi 
for nogle år siden at stoppe i april for at kunne deltage deroppe. De seneste par år har Varde valgt at 
spille turneringer over én weekend, hvorfor tirsdagene i maj igen er blevet ledige. Enkelte har også 
efterlyst Esbjerg-Mesterskabet. 

– – – – – 

Kommentarer til beretningen: 

Bo Møller Nielsen efterlyste efterårets program på papir. Jesper lovede at sørge for dette.

Jens Kr. Nielsen mente, at klubben måske burde række hånden ud mod Centrum mht. samarbejde 
omkring turneringer m.v. 

Sven Michelsen mente ikke, at vi skulle blande os i andre klubbers forhold. Centrum er jo en 
fungerende klub.

Jesper Lahn nævnte, at flere af deres medlemmer spillede i Jerne Herudover er de jo velkomne til at
spille med hos os som B-medlemmer. 

Herefter blev formandens beretning enstemmigt godkendt.
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3. Kassererens regnskabsaflæggelse

Sven Michelsen gennemgik regnskabet. Indtægterne, der kun bestod af kontingenter og 
kantineoverskud, er faldet meget i forhold til forrige år. Heldigvis gælder det samme for udgifterne.

Regnskabet udviste et resultat før afskrivninger på -175 kr., dvs. et lille underskud.

Sven havde lavet et budget for næste år som balancerede nogenlunde. Han foreslog at det 
nuværende kontingentet blev fastholdt.

– – – – – 

Kommentarer til regnskabet: 

Torsten Lindestrøm nævnte, at de forventede kørselsudgifter i budgettet måske var sat lidt højt.

Claus Rasmussen nævnte, at de forventede kontingent indtægter måske også var i den høje ende.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag

1) Torsten Lindestrøm havde foreslået en ændring/præcisering af reglerne for klubturneringen. 
Årsagen var, at der opstod en del forvirring, da Lars Wilton Pedersen, som var B-medlem, opnåede 
to turneringssejre. Kun A-medlemmer kunne vinde klubmesterskabet, men andelen af 
turneringssejre blev pludselig reduceret til det halve. 

Der blev foreslået en præcisering af reglerne (indsat med kursiv):

”Klubmester er det A-medlem, der efter 4 turneringer sammenlagt, regnet i brøker har den største andel af 
turneringssejre. Ved evt. ligestilling vinder den af de involverede spillere, der har scoret flest point, flest point i 
indbyrdes kampe, flest sorte i indbyrdes kampe. B-medlemmer indgår ikke i denne udregning. Er vinderen af øverste 
gruppe et B-medlem, regnes det højest placerede A-medlem som vinder i forhold til kampen om klubmesterskabet.”

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

2) Jens Kr. Pedersen havde stillet et forslag omkring øget aktivitet i maj måned. Han efterlyste evt. 
forslag til aktiviteter.

3) Sven Michelsen havde et lignende forslag omkring øget aktivitet i maj. Han foreslog en 7-
runders turnering med én yderligere aften til hængepartier. Jerne og Varde skakklubber skulle 
indbydes til at deltage. Turneringen skulle foregå i april og maj måneder og spilles på skift hos de 
tre klubber.

Da forslaget havde sammenfald med forslag 2), endte det med at kun forslag 3) blev drøftet. Der 
udspandt sig en større diskussion vedr. dette forslag. De væsentligste indlæg var:

Jesper Lahn Rasmussen: Forslaget indebærer, at vi så kun kan have tre klubturneringer. Man kunne 
evt. arrangere en 5-runders, der kun foregik i maj (evt. starten af juni).

Torsten Lindestrøm: God ide. Syv runder bliver dog et problem. 5 kan evt. gå. 

Herefter en større diskussion om 5 kontra 7 runder.

Lars Husum: Er det ikke for sent at arrangere en fælles turnering for 3 klubber? De fleste syntes vist
vi skulle prøve.

Det blev besluttet at tage to afstemninger, da det var ret afgørende om april måned skulle indgå:

1. Skal vi bevare alle 4 klubturneringer, hvor den sidste slutter i april? 9 stemte for, 1 imod og 1 
blank. Dvs. klubturneringen bevares i sin nuv. form.
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2.  Bestyrelsen får mandat til selv eller at  udpege én til at rette henvendelse til øvrige klubber vedr. 
en fælles turnering tirsdage i maj (samt evt. starten af juni) 2017? 9 stemte for, 1 imod og 1 blank. 
Dvs. det skal forsøges at få en turnering op at stå.

Torsten Lindestrøm foreslog at Sven Michelsen, som forslagsstiller, evt. kunne stå for kontakten til 
de andre klubber. Sven ville dog helst være fri. Bo Møller Nielsen  foreslog at Torsten kunne stå for 
kontakten, hvilket Torsten indvilgede i.

Jesper Lahn Rasmussen nævnte, at vi evt. kunne afholde alle runder, såfremt det var et problem at 
lade det gå på skift.

Jens Kr. Pedersen efterlyste et alternativ (jf. forslag 2), såfremt turneringen ikke blev til noget. En 
hurtigskakturnering har tidl. været oppe at vende. Det blev aftalt, at bestyrelsen fandt en anden 
mulighed, hvis det blev aktuelt.

5. Klubturneringen

Klubturneringen bevares i sin nuværende form jf. afstemningen under punkt 4. Herudover var der 
ingen kommentarer.

6. Valg

Formand: Jesper Lahn Rasmussen genopstillede og blev genvalgt med applaus. 

Kasserer: Sven Michelsen genopstillede blev valgt med applaus

Bestyrelsesmedlemer: Både Vagn Konradsen og Jens Kr. Pedersen genopstillede og blev begge 
genvalgt.

Bestyrelsessuppleant: Lars Husum 

Revisor: Henrik Tranberg Jensen

Revisorsuppleant: Ejvind Boddum

Bibliotekar: Lars Husum

Juniorleder: Ole Bønnelykke, suppleret af Svend Madsen og Torsten Lindestrøm.

Holdledere: Her udspandt sig en større diskussion omkring holdantal og hvor mange 
medlemmer, der ønskede at spille holdkampe. De fleste tvivlede på, at vi 
kunne stille med tre otte-mandshold. Især da førsteholdet med sikkerhed 
mangler to spiller i forhold til sidste år. Vi bliver derfor sikkert nødt til at 
rykke tredjeholdet ned, så der kun skal stilles med fire mand.

Bestyrelsen finder ud af, hvor mange, der vil spille holdskak og dermed hvor
mange hold, vi kan opstille.

Holdledere:

1. Div.: Torsten Lindestrøm

Sven Michelsen samt muligvis (afhænger af holdopstilling) Lars Husum. 

Kantine: Jesper Lahn Rasmussen
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7. Årets spiller

Årets spiller: Poul Fl. Fries Nielsen foreslog Torsten Lindestrøm, der har gjort en stor 
indsats for klubben og er meget aktiv i klub- og holdturneringer. 

Hans Viborg foreslog Ole Bønnelykke, der er ud over at være juniorleder 
også altid er aktiv i klubturnering, holdturnering og flittig deltager i mange 
andre turneringer. 

Der skulle således en afstemning til. Den faldt ud med fire stemmer på Ole, 
tre på Torsten, én  blank og én ugyldig. 

Ole Bønnelykke blev årets spiller.

8. Eventuelt

Jesper uddelte præmier til flg.:

Klubmester: Torsten Lindestrøm

Pokalmester: Torsten Lindestrøm

Flest points i klubtur.: Torsten Lindestrøm

Karl Carlsen

Heino Carstensen

Flest sejre i klubtur.: Lars Wilton Pedersen

– – – – – 

Torsten takkede for god ro og orden og generalforsamlingen blev herefter afsluttet med et trefoldigt 
leve for Esbjerg Skakforening.

Ref. Hans Viborg
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