Referat af generalforsamling 2018
Tirsdag d. 28. august 2018 kl. 19:30 i klubbens lokaler på HTX
Der var i alt 11 medlemmer af klubben til stede, herunder (kun) to fra 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.
Torsten begyndte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Formandens beretning
Herunder følger en afskrift af Jespers beretning:
Her til aften har jeg netop fået at vide, at klubbens kasserer Sven Michelsen i dag er afgået ved
døden. Fra at være aktiv som kasserer, juniortræner, opgaveløser, klub- og holdspiller og
hyggeonkel blev han desværre syg, og vi opdagede, hvor meget han har betydet for livet i klubben.
Vi vil ære og mindes Sven ved at holde 1 minuts stilhed
…………………………………………………………………………………………………………
Foråret i klubben blev desværre præget af Svens sygdom. Ved hjælp fra Svens familie, bestyrelsen
og banken er det lykkedes undertegnede at få styr på regnskabet. Især procedurerne i banken er
nutildags omstændelige, hvilket sikkert skyldes risikoen for hvidvask. På grund af kontingentforhøjelsen på sidste års generalforsamling og mindre kørsel til holdskak er det lykkedes at opnå et
overskud i regnskabet, men mere om det under næste punkt. Medlemstallet synes at være
stabiliseret på 35, idet der sammen med nogle få udmeldelser også kommer nye indmeldelser.
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I holdskakken opnåede 2.divisionsholdet en flot 3.plads efter at have været i nedrykningsfare i et
tæt midterfelt. Fra nu af bliver der ikke tale om en ekstra nedrykningskamp i 2.division, idet
Sydjysk-hk ikke mere har to oprykninger. Mester 2-holdet klarede en 5.plads, mens A-holdet havde
det svært og måtte tage til takke med en sidsteplads og nedrykning til B-rækken. Alle hold scorede
under forventning. Samlet opnåede klubben 10 point under forventet score. Vi deltog ikke i
pokalturneringen pga. manglende interesse. Planen må være at stille hold i 2.division, Mester 2 og
B-rækken i den kommende sæson. Det har en gavnet en smule, at Mester 2 spiller hverdagskampe
og således ikke påvirkes fuldt af afbud på divisionsholdet.
Klubturneringen havde i alt 74 deltagere i 4 turneringer, hvor tilslutningen lå fast på 18-20, og 25
forskellige spillere deltog. Dette er en lille fremgang fra forrige sæson. Kampen om
klubmesterskabet blev afgjort inden sidste turnering, idet det lykkedes Torsten Lindestrøm at vinde
2½ sejr i de første 3 turneringer. Flest point scorede Ole Bønnelykke med 13 efterfulgt af Lars
Husum, som også fik en delsejr i klubmesterskabet og 12 point i alt. Desværre spillede Lars en
dårlig holdturnering, hvorfor hans ratingtal desværre ikke er vokset. Kun den første klubturnering
blev ELO-ratet. Vores lempelige regler for tilmelding m.m. er desværre ikke i overensstemmelse
med FIDEs krav til turneringens indberetning, og man risikerer en store bøder ved små
overtrædelser.
For andet år fortsatte Varde, Jerne og Esbjerg Skakforening med ”5 tirsdage” i maj. Der blev igen
spillet 1 runde i Varde, 2 i Jerne og 2 hos os på HTX. Der var 12 deltagere i to 6-mands grupper,
hvilket igen må siges at være mindstekravet til deltagere. Turneringen var ellers planlagt og oprettet
tidligere end i den første sæson. Vinder af Gruppe 1 blev Ole Bønnelykke foran Michael
Christensen fra Varde, mens gruppe 2 blev vundet af René Poulsen fra Jerne. Der deltog i alt 6
spillere fra Skakforeningen, hvilket er en fremgang på 50%. Det skal nævnes, at 3 ESF-spillere
deltog i Varde Weekend umiddelbart i starten af maj, hvor Ole Bønnelykke og Henrik Tranberg
delte 2.pladsen efter Gabor Erdodi fra Varde.
Pokalturneringen var en turnering med 12 deltagere afviklet på én aften med den sædvanlige vinder.
Torsten Lindestrøm slog i finalen Steven Jessen. Juleafslutningen blev afviklet med æbleskiver til
såvel juniorer som seniorer med efterfølgende lynskak. På grund af holdturneringens tætte placering
op mod jul, blev der ikke plads til en julefrokost i sæsonen.
Juniortræningen har i år været varetaget af Ole Bønnelykke, Torsten Lindestrøm og Sven
Michelsen. Ved Svens sygdom har Torsten øget sin deltagelse. Jeg tror, at det nu er et vigtigt
tidspunkt at få rigtig gang i juniorskakken, idet deltagelsen før sommerferien lå på ca. 7 og flere har
henvendt sig i løbet af sommeren. Vi kan godt bruge en eller to nye juniortrænere, da Ole gerne vil
trappe ned.
I den kommende sæson har vi meldt os som besøgssted for en rundtur for tilflyttere til Esbjerg. Det
er svært at sige noget præcist om antallet, men måske 8-10 deltagere tirsdag den 6.november
samtidig med juniortræning.
I efterårsferien uge 42 arbejder især Lars Wilton på at arrangere en lukket IM-turnering og en
juniorturnering her på skolen. Det er planen, at juniorerne spiller mandag i dagtimerne, hvorefter
IM-gruppen spiller 1.runde om aftenen. Dette efterfølges at dobbeltrunde tirsdag til fredag.
Igen i år kom vi ikke med som arrangør af SGP, da Ribe var hurtigere; men måske kan vi komme
med næste år.
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Til sidst vil jeg endnu en gang opfordre medlemmerne til at bakke op om såvel disse som klubbens
andre arrangementer!
–––––
Der var ingen kommentarer til beretningen og den blev herefter enstemmigt godkendt.

3. Kassererens regnskabsaflæggelse
Jesper udleverede regnskabet til de fremmødte. Han nævnte, at i år viste regnskabet et overskud på
kr. 2689,- Dette havde baggrund i sidste års kontingentstigning, at holdkørslen havde været mindre
og man ikke havde deltaget i DSUs pokalturnering med deraf flg. udgifter til kørsel til kvalifikation
og evt. stævne i Svendborg. Nogle to år gamle kontingentrestancer var derudover blevet afskrevet.
–––––
Kommentarer:
Flemming Langtved Larsen spurgte til tilskuddet på kr. 437,- fra Esbjerg Kommune. Jesper oplyste
at han havde søgt kommunen her i foråret, men at tilskuddets størrelse afhang meget af antallet af
juniorer. Man skal over 10 juniorer for at udløse en større stigning i tilskuddet.
Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5. Klubturneringen
Der var generelt ros til den nuværende struktur.

6. Valg
Formand:
Jesper Lahn Rasmussen genopstillede og blev genvalgt med applaus.
Kasserer:
Claus Rasmussen stillede op og blev valgt med applaus
Bestyrelsesmedlemer: Jens Kr. Pedersen genopstillede og blev genvalgt. Lars Husum blev valgt
ind i stedet for Vagn Konradsen. Hans Viborg var ikke på valg i år.
Bestyrelsessuppleant: Bent Rømer Radoor
Revisor:
Henrik Tranberg Jensen
Revisorsuppleant:
Ejvind Boddum
Bibliotekar:
Lars Husum
Juniorleder:
Torsten Lindestrøm, Dennis Munksgaard suppleret af Ole Bønnelykke.
Holdledere
2. division: Torsten Lindestrøm
Mester 2: Hans Viborg
B-rækken: Claus Rasmussen
Kantine:
Jesper Lahn Rasmussen med hjælp fra Lars Husum

7. Årets spiller
Ole Bønnelykke mente at Torsten Lindestrøm, der i den forgangne sæson vandt DM for Seniorer i
gruppen 50+, måtte være selvskrevet.
Der blev heller ikke foreslået andre. Årets spiller blev således Torsten Lindestrøm.
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8. Eventuelt
Bent Radoor nævnte, at han deltog i to turneringer: Ringkøbing (uge 40) og Skive (uge 42), hvis
andre havde lyst, så kunne de jo følges.
Jesper uddelte præmier til flg.:
Klubmester:
Torsten Lindestrøm
Flest points i klubtur.: Ole Bønnelykke 13p
Lars Husum 12p
Claus Rasmussen 11,5p
Pokalmester:
Torsten Lindestrøm
Bo Møller Nielsen efterlyste et program på skrift, hvilket Jesper lovede at levere næste gang.
Bent Radoor foreslog, at lave noget livedækning en aften af én af VM-matcherne mellem Carlsen
og Caruana. Mange syntes, at dette var en rigtig god ide, som der skulle arbejdes videre med.
–––––
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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