
Referat af generalforsamling 2017
Tirsdag d. 29. august 2017 kl. 19:30 i klubbens lokaler på HTX

Der var i alt 12 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
Desværre gav sæsonen 16/17 en tilbagegang for Skakforeningen. Vi har endnu 38 medlemmer, men 
nogle af disse er blevet passive. Allerede ved starten af holdturneringen indså vi, at det var 
nødvendigt at trække Mester 2-holdet, som ellers havde klaret frisag i nedrykningskampen. De to 8-
mands hold i 1.division og Mester l endte begge på sidstepladsen, og flere afbud til 
søndagskampene smittede også af med dårlige resultater for de, som deltog. Kun A-holdet klarede 
sig over forventning. Planen må dog være at stille hold i 2.division, Mester 2 og A-rækken i den 
kommende sæson. 

Klubturneringen havde i alt 68 deltagere i 4 turneringer, hvor tilslutningen lå fast på 16-18, og kun 
21 forskellige spillere deltog. Kampen om klubmesterskabet blev spændende, selv om det lykkedes 
Torsten Lindestrøm at vinde efter en slutspurt med 1% sejr i de to sidste turneringer. Flest point 
scorede Michael Tranberg Rozenfeldt med 13.5, Bo Møller Nielsen 12.5 og Steven Jessen med 12 
point. Her skal nævnes, at Steven scorede alle sine point i Mesterklassen og var tæt ved at blive 
klubmester. 
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Breddeholdet vandt i Pokalturneringen udtagelsesstævnet i Grindsted og fik en midterplacering ved 
pinsens finalestævne i Svendborg. 

Som et nyt tiltag fortsatte Varde, Jerne og Esbjerg Skakforening med "5 tirsdage" i maj. Der blev 
spiller 1 runde i Varde, 2 i Jerne og 2 hos os på HTX. Der var 12 deltagere i to 6-mands grupper, 
hvilket må siges at være mindstekravet til deltagere. Med en tidligere og bedre omtale bør 
turneringen til næste år kunne vokse til mindst 3 grupper. Vinder af Gruppe 1 blev Jesper Lahn 
Rasmussen på deling med Michael Christensen fra Varde, mens Claus Rasmussen blev nummer 2 i 
gruppe 2. Der deltog i alt 4 spillere fra Skakforeningen. Det skal nævnes, at 6 ESP-spillere deltog i 
Varde Weekend umiddelbart i starten af maj. 

Pokalturneringen var en turnering med 10 deltagere afviklet på én aften med den sædvanlige vinder.
Torsten Lindestrøm. Ellers er det svært at aktivere medlemmerne til andre aktiviteter end ratet skak.
Dog deltog syv medlemmer i haveskak i løbet af 2 aftener sidste år i august og 8 til julefrokosten 
hjemme ved formanden. 

Juniortræningen har i år været varetaget af Svend Madsen og Ole Bønnelykke med Torsten 
Lindestrøm i baggrunden. Der har været en tilslutning på ca. 6 spillere, hvoraf 3 har meldt sig ind i 
DSU. Svend skal have ros for indsatsen, men trækker sig i desværre i den nye sæson, men jeg håber
vi tinder en løsning, idet juniorer er en vigtig ingrediens til fremtidens skakklub. 

Desværre ser regnskabet ud til at give et underskud. Medlemmerne opfordres til at betale kontingent
umiddelbart ved Opkrævningen. Skulle udmeldelse komme på tale, bedes det foregå inden den 
10.juni eller 10.december. Forbedring af resultatet kan komme fra kontingentstigning, højere 
kantinepriser, lavere kørselsafregning eller sponsorer. 

Til sidst vil jeg endnu en gang opfordre medlemmerne til at bakke op omkring klubbens 
arrangementer! 

– – – – –
Kommentarer til beretningen:
Claus Rasmussen spurgte til, hvad indskuddet gik til i forb. med maj måneds turnering: ”5 tirsdage i
maj”. Jesper svarede, at af de 130,- kr. gik 30,- kr. til ratingafgift, medens resten gik til præmier. Det
eneste klubberne evt. tjente lidt på, var salg af kaffe, brød m.v. De to aftener i ESF havde givet ca. 
100 kr. i alt i kaffekassen.

Turneringen blev debatteret lidt. Torsten spurgte, om de andre klubber ville være med igen. Jesper 
mente, at det ville de. En ide kunne evt. også være at få det sat op i ESU-regí. Torsten mente, at vi 
burde kontakte de øvrige klubber nu, så datoerne kunne blive fastlagt og medvirke til en bedre 
opstart. Jesper ville prøve, at tage kontakt

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

3. Kassererens regnskabsaflæggelse
Sven Michelsen udleverede regnskabet og nævnte, at regnskabet desværre viste et ret stort 
underskud. Årsagerne var hovedsageligt manglende betaling af kontingent, udgifter til DSU og 
hovedkredsen, samt ret store transportudgifter. Specielt udgiften til DSU fylder meget.

Han så ingen anden udvej, end at foreslå en kontingentstigning. Forslaget var flg.
Seniorer kr. 500,- halvårligt
Pensionister kr. 400,- halvårligt
Juniorer kr. 400,- halvårligt
Børn (u/14år) kr. 350,- halvårligt
– – – – –
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Kommentarer:
Det blev nævnt, at transportudgiften formentligt ville falde lidt i indeværende sæson.

Ole Bønnelykke spurgte om det ikke var muligt at få tilskud til juniorerne. Jesper sagde, at vi ikke 
havde nok (min. 10) pt. Det blev debatteret, hvornår kontingent skulle opkræves hos juniorerne. 
Lars Husum foreslog, at de godt kunne få et girokort med hjem efter deltagelse tre gange, hvilket 
der syntes at være enighed om.

Jens Kristian spurgte, om vi syntes, at vi fik nok for vores penge hos DSU? Om det var en ide at 
melde os ud, gerne sammen med andre klubber i kredsen. Torsten og flere andre mente, at dette vist 
havde lange udsigter.

Hans Viborg havde undersøgt, hvad andre klubber opkrævede i kontingent. Svens forslag lå i den 
høje ende, men indenfor hvad flere andre klubber tog. Enkelte klubber har dog så lave satser, at de 
sikkert har sponsorindtægter også.

Svens forslag til kontingent blev herefter enstemmigt vedtaget og regnskabet blev herefter 
godkendt.

4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5. Klubturneringen
Bo spurgte, hvor lang tid vi havde til partierne i klubturneringen. Dette var 1½ time til hele partiet 
med et tillæg på 30 sek. pr. træk fra træk ét.

Det blev debatteret, om klubturneringen skulle ELO-rates, nu dette ikke kostede yderligere længere.
En vejledende afstemning viste et flertal herfor, 3 undlod at stemme og ingen var imod. 

6. Valg
Formand: Jesper Lahn Rasmussen genopstillede og blev genvalgt med applaus. 
Kasserer: Sven Michelsen genopstillede blev valgt med applaus 
Bestyrelsesmedlemer: Hans Viborg genopstillede og blev genvalgt. 
Bestyrelsessuppleant: Lars Husum 
Revisor: Henrik Tranberg Jensen
Revisorsuppleant: Ejvind Boddum 
Bibliotekar: Lars Husum
Juniorleder: Ole Bønnelykke, suppleret af Sven Michelsen og Torsten Lindestrøm. 
Holdledere: 2. division: Torsten Lindestrøm

Mester 2: Hans Viborg
A-rækken: Claus Rasmussen 
Der var nogen debat omkring, at det til tider var bøvlet at være holdleder, 
måske især for andetholdet, der ofte må afgive spillere til førsteholdet. Det 
blev dog nævnt, at andetholdet i denne sæson spiller hverdagsaftener og 
ikke i weekenden, hvilket måske gør en forskel. Sven, der var holdleder 
sidste år, ønskede ikke at genopstille. Claus meldte sig til 3.holdet, Torsten 
til 1. holdet. Efter nogen tøven meldte Hans sig så til 2. holdet. 

Kantine: Jesper Lahn Rasmussen med hjælp fra Lars Husum
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7. Årets spiller
Bo Møller Nielsen foreslog Vagn Konradsen, der i den forgangne sæson har scoret mange points i 
klubturneringen og vandt sin gruppe i den sidste turnering med 5/5.

Michael T. Rozenfeldt blev foreslået med flest scorede points i klubturneringen tillige medmange 
points i holdturneringen og dermed også en stor rating fremgang. 

Steven Jessen blev også foreslået, med mange scorede points i klubturneringen, der desforuden alle 
var lavet i Mesterklassen.

Der skulle således en afstemning til. Denne resulterede i fem stemmer på Vagn, tre på Michael og 
tre på Steven. 

Årets spiller blev Vagn Konradsen.

8. Eventuelt
Jesper uddelte præmier til flg.: 
Klubmester: Torsten Lindestrøm
Pokalmester: Torsten Lindestrøm
Flest points i klubtur.: Michael T. Rozenfeldt

Bo Møller Nielsen
Steven Jessen

– – – – – 
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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