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Referat af generalforsamling 2015 

Tirsdag d. 25. august 2015 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. 

Sæsonen bød på deltagelse i Skakligaen. Klubben var for første gang igen i den bedste række efter 

40 år. Desværre blev spillernes score 2 points under forventet, hvilket selvfølgeligt resulterede i 

sidstepladsen. Det lykkedes dog at hive en enkelt holdsejr i land! Økonomien til den større turnering 

og længere afstande blev klaret med ekstra tilskud fra Claus Sørensens Fond, Skjern Bank og 

Deloitte.  

M1-holdet blev nummer 4 efter en godkendt præstation, M2-holdet klarede sig lige fri af 

nedrykning med en 6. plads. B-holdet sluttede på 3. pladsen. 

Bestyrelsen forudser spillermangel på holdene i den kommende sæson. Desværre er medlemstallet 

faldet til 40, og flere aktive holdspillere er flyttet eller holdt op. Der vil blive fremlagt lister til 

tilmelding for at undersøge den faktiske interesse inden opstarten. Det er måske realistisk med tre 

8-mandshold. 

Skakforeningen var igen med som arrangør af SGP, denne gang i marts. Det blev en hyggelig dag 

med 43 deltagere på HTX. Vinder af mesterklassen blev Jens Ove Fries Nielsen. Det lykkedes for 

Poul Flemming og Sven Michelsen at blive henholdsvis vinder og toer i den samlede konkurrence. 

Præmierne betales af indskuddet, så klubben har mulighed for at tjene en skilling ved at afholde en 
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passende kantine. Den kommende sæson er det os, der lægger ud allerede lørdag d. 26. september. 

Medlemmerne opfordres til at bakke op med deltagelse eller som hjælpere. 

Før sommerferien har klubben afsluttet sin brug af Fritidshuset i Kirkegade. To år efter sagen med 

husleje for lokalerne kom der også krav om betaling for depotrummet. I de to år har vi nærmest ikke 

været derinde, så biblioteket blev flyttet til et skab her på HTX, mens det resterende, dvs. ældre 

brikker og ure m.m. er blevet opmagasineret i de to skabe hos formanden. 

Organisatorisk lykkedes det efter et stort forarbejde at samle 4. og 5. Hovedkredse i Sydjysk 

hovedkreds. Vi har i flere sæsoner afholdt holdturneringen og SGP sammen, men nu er der også 

valgt en fælles bestyrelse. Begge de gamle hovedkredse blev repræsenteret i den nye bestyrelse. Der 

blev dog ikke plads til Jean Mikkelsen, der havde lavet en stor del af det forberedende arbejde, og 

således er ude efter ca. 10 år som formand i 5. hk. 

Klubturneringen blev vundet af Torsten Lindestrøm med 3 sejre mod Ole Bønnelykkes ene. Mest 

scorende var derudover Jørgen Tranberg og Lars Husum, som begge er oprykkere til den nye 

turnering. Der deltog 26 forskellige spillere, som spillede over 100 partier. Pokalturneringen blev, 

som sædvanlig kom jeg næsten til at sige, vundet af Torsten. Fremmødet til klubaftener uden 

klubturnering er desværre for ringe, bl.a. var der kun 6 deltagere til simultan og 3 deltagere til 

opgaveaftenen i opstarten efter sommerferien. 

Efter 27 år(!) på posten har Ejvind Boddum nu valgt at trække sig som kasserer. Jeg vil på klubbens 

vegne takke dig Ejvind for det store og solide arbejde, du har gjort for klubben. I dagens anledning 

har jeg købt en lille gave. Det går jo ikke at rutte med pengene, lige inden en ny kasserer skal 

overtage! - Her modtog Ejvind gaven samt applaus fra medlemmerne. 

Jeg vil også takke Torsten for det store arbejde, som du har udført som juniorleder. Jeg håber ikke, 

at du trækker dig helt tilbage, men at vi finder en løsning, hvor andre påtager sig større dele af 

ansvaret.  

– – – – –  

Kommentarer til beretningen:  

Torsten Lindestrøm nævnte juniorarbejdet, hvor man pt. søger nye kræfter. Der har været flere 

følere ude, men der var ikke endeligt tilsagn endnu. Det lykkes forhåbentligt, da det vil være 

ærgerligt at opgive på nuværende tidspunkt. Der skulle endvidere gerne være flere om arbejdet, men 

én burde have ansvaret. 

Sven Michelsen foreslog om man evt. kunne starte træningen tidligere (f.eks. kl. 17:30), hvilket 

ville gøre det nemmere for underviserne at deltage i klubturneringen. Torsten mente dog at dette 

ville gøre det svært at nå for børnefamilierne pga. arbejde og aftensmad. 

Lars Husum foreslog at den, der forestod undervisningen, skulle have ret til at udsætte starten på 

partiet i klubturneringen til kl. 20:00 eller 20:15, hvilket flere mente kunne være en mulighed. Man 

kunne evt. have en liste (evt. på nettet), så modstanderne kunne se, hvem der underviste og derfor 

vide at starten på deres parti lå senere. 

Torsten ville bl.a. tale med Ole Bønnelykke og så måtte vi se på tirsdag. 

Herefter blev formandens beretning enstemmigt godkendt. 

3. Kassererens regnskabsaflæggelse 

Regnskabet udviste et resultat før afskrivninger på -441 kr., dvs. et lille underskud. 

Ejvind fremhævede, at der havde været øgede udgifter pga. holdturneringen, men at dette blev 

dækket af de øgede sponsorindtægter, de sidste par år. SGP 6 havde desuden genereret en lille 
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overskud. Støtten fra Esbjerg Kommune vil falde det kommende år, især pga. færre juniorspillere. 

Budgettet for næste år forventes at kunne give et mindre overskud, forudsat at der kommer en lille 

sponsorindtægt. 

– – – – –  

Kommentarer til regnskabet:  

Svend Madsen syntes, at klubben måske kunne spare lidt ved ikke at betale helt så meget i 

kørselsgodtgørelse.  

Jesper foreslog, at klubben kunne sætte en pris på 2 kr. pr. km i den kommende sæson. Vi er jo også 

afhængige af at nogen vil køre. Forslaget blev sat til afstemning og vedtaget med 9 for, 0 imod samt 

2 blanke. 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 

4. Indkomne forslag 

Der var ingen forslag... 

5. Klubturneringen 

Sven Michelsen foreslog, at man nedsatte tiden i klubturneringen, f.eks. ved at fjerne 

tillægssekunderne pr. træk, så vi kun spillede med 90 min. pr. spiller. Herved kunne vi være tidl. 

Færdige. Flere bl.a.  Sv. Madsen, Husum og Torsten argumenterede imod bl.a. med at den nuv. 

betænkningstid med 90 min. samt 30 sek. tillæg pr. træk havde allerede reduceret spilletiden 

væsentligt i forhold til tidligere. Svens forslag blev herefter sat til afstemning. Forslaget faldt med 1 

for, 9 imod og 1 blank. 

6. Valg 

Formand: Jesper Lahn Rasmussen blev genvalgt med applaus.  

Kasserer: Ejvind orienterede lidt om arbejdsomfanget som kasserer. Sven Michelsen 

stillede herefter op til posten og blev valgt. 

Bestyrelsesmedlemer: Hans Viborg genopstillede og blev genvalgt. 

Bestyrelsessuppleant: Lars Husum 

Revisor: Henrik Tranberg Jensen 

Revisorsuppleant: Ejvind Boddum 

Bibliotekar: Lars Husum 

Juniorleder: ”Undersøges” 

Holdledere: 1. Div.: Torsten Lindestrøm 

 M1: Lars Husum 

 M2: Sven Michelsen 

Kantine: Jesper Lahn Rasmussen 
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7. Årets spiller 

Årets spiller: Ejvind Boddum.  

 

8. Eventuelt 

Jesper uddelte præmier til flg.: 

Klubmester: Torsten Lindestrøm 

Pokalmester: Torsten Lindestrøm 

Flest points i klubtur.: Jørgen Tranberg Jensen 

 Ole Bønnelykke 

 Lars Husum 

 

– – – – –  

Torsten takkede for god ro og orden og generalforsamlingen blev herefter afsluttet med et trefoldigt 

leve for Esbjerg Skakforening. 

 

Ref. Hans Viborg 

 


