
Referat af generalforsamling 2020
Tirsdag d. 25. august 2020 kl. 19:30 i klubbens lokaler på HTX

Der var i alt 13 medlemmer af klubben til stede, herunder hele bestyrelsen, bortset fra Jens Kr. 

Pedersen, der er udmeldt af klubben.

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:

Sæsonen 2019/2020 blev for Esbjerg Skakforening en cocktail af positive begivenheder og kedelige
aflysninger på grund af corona.

Det lykkedes lige at nå at færdigafvikle holdturneringen inden nedlukningen. Her sikrede 1.holdet 
klubben oprykning med 5 store sejre og 2 små nederlag. Det bliver spændende, om vi denne gang 
kan klare os i 1.division. Holdet var forstærket væsentligt af John Rødgaard, som vendte tilbage på 
1.brættet med 5½ point i 6 spillede partier. Mester 2 tabte de indbyrdes topopgør og endte trods 7-1 
sejr i sidste runde på 3.pladsen. 4-mandsholdet fik mange bank i den lokale række, som bl.a. bestod 
af Jerne 1 og Varde 2. 
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For den kommende sæson har vi prøvet at være tidlig ude med at spørge medlemmerne vedrørende 
holdskak. Det tyder på, at vi igen kan stille to 8-mands- og et 4-mandshold. Vi skal så vidt muligt 
stille med forskellige spillere på holdene i hver runde, men reserver til 1.holdets søndagskampe kan 
lånes fra 2.holdet.

Vores åbne turnering i efterårsferien blev en pæn succes med det nye format med tre 
hurtigskakpartier fredag og derefter fire almindelige partier fordelt på lørdag og søndag. Der var i 
alt 36 deltagere. Som et godt tiltag serverede vi mad udefra til halv pris ved hjælp af et 
sponsorbidrag, idet Hoffmann Fonden gav et tilskud ud over hovedsponsoren, Østjysk 
Turistbussser. Arrangementsmæssigt var turneringen også en succes, idet mange af klubbens 
medlemmer hjalp til med turneringsledelse, livedækning og kantine. Turneringen gav et pænt 
overskud. Nogle af disse penge er investeret i 10 nye ure svarende til dem, vi kan låne af 
Hovedkredsen.

I år er planen at lave et tilsvarende arrangement. Jøker Holding, som er blevet sponsor for 
Landsholdet, har samtidig lovet støtte til dette. På nuværende tidspunkt er der allerede 13 
tilmeldinger.

Om 2 år fylder Skakforeningen 100 år. Der er flere ideer til fejring af jubilæet. Generalforsamlingen
kan vælge at nedsætte et udvalg, der vil arbejde videre med arrangementet/arrangementerne. Lars 
Wilton, Torsten Lindestrøm og Thomas Jøker har stillet sig til rådighed. For første gang i flere 
sæsoner vil vi også vælge en repræsentant til ESU med henblik på generalforsamling i Esbjerg Skak
Union vedrørende fælles initiativer i jubilæumsåret, hvor Centrum også fylder 100 år, mens Jerne 
fylde 75.

Vi aflyste vores hurtigturnering, som skulle have været 7.runde i Syd Grand Prix. Turneringen blev 
afsluttet med 6 turneringer. Vi har budt ind på en ny omgang i næste forår og igen fået den sidste 
runde. Holdpokalturneringen blev først aflyst i Sydjysk Hovedkreds og derefter på landsbasis. DM 
bliver flyttet til efterårsferien. Da DM kun tillader deltagelse af 100 deltagere, har vores turnering 
stadig en chance.

I klubturneringen 2019/2020 er der spillet 3 runder. I første omgang var jeg indstillet på at afgøre 
turneringen ud fra resultaterne i disse. Men der er indkommet et forslag om, også at medtælle 
1.klubturnering i den kommende sæson som 4.klubturnering i den forløbne. Generalforsamlingen 
må tage stilling til dette.

Som noget nyt under coronanedlukningen oprettede Bent Radoor først en Facebook-gruppe og 
inviterede derefter til forskellige lyn/hurtigturneringer samt simultanskak med Torsten og Hans 
Buus. Der viste sig at være et behov for at kunne spille skak. Også til turneringerne på skolen i juni 
og august har der været pænt fremmøde. Vi spritter før, under og efter partierne og prøver at 
indordne os efter skolens udmeldinger.

Juniortræningen fik desværre færre deltagere i det forløbne år på trods af stor indsats af Bent 
Radoor og Lars Wilton. Det vil være fint, hvis flere medlemmer vil bakke op om træningen, og 
endnu bedre, hvis antallet at juniorer igen kan komme til at stige.

Onsdag den 23.september kl. 19-21 forsøger vi os med et skakfremstød i samarbejde med 
Nattergalen i Esbjerg Streetfood. Der vil blive stillet op til simultan og lynskak. Der har været en 
positiv tilkendegivelse blandt medlemmerne og jeg håber at så mange som muligt vil møde op for at
supplere hinanden ved spillene og derigennem skaffe kontakt til nye interesserede skakspillere.
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Ellers kan jeg blot opfordre til at bakke op om klubbens arrangementer som klubturnering og 
holdskak.
– – – – –
Kommentarer:

Henrik Krüger gav stor ros til Bent Radoor for initiativet omkring Facebook/Lichess under Corona-
nedlukningen. Claus m.fl. tilsluttede sig dette.

Bent nævnte at flere turneringer på Lichess var undervejs, samt at han og Lahn indtil videre 
godkendte medlemsadgang for at holde styr på dette.

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

3. Kassererens regnskabsaflæggelse
Claus udleverede regnskabet til de fremmødte. Han nævnte, at regnskabet så fornuftigt ud og i år 
viste et overskud på kr. 8.043,-. Dette havde baggrund i kontingentet, tilskud fra Esbjerg Kommune 
samt især overskud fra Esbjerg Efterår 2019.  
– – – – –
Kommentarer:
Bent spurgte om vi havde en forsikring, da ure og andet materiel trods alt havde en betydelig værdi 
for klubben. Dette førte til en debat omkring priser kontra dækning. Claus tjekker mulighederne. 

Bent spurgte endv. til muligheden for brug af MobilePay i klubben. Krüger kunne oplyse at det 
kostede ca. kr. 1.000 for oprettelse af et box-nr. Samt kr. 49 pr. md. Og ca kr. 800 for 1000 
transaktioner. Alt-i-alt en større udgift for de relativt små beløb der vil udgøre hovedparten af 
transaktionerne.

Lars Wilton spurgte betaling fra DSU vedr. indsendt artikel, samt hvor man kunne se disse i 
regnskabet. Claus oplyste, at pengene ikke var gået ind endnu, samt at de ville figurere under 
Donationer/sponsorater.

Joel spurgte om udgiften til holdkørsel ville stige nu, hvor førsteholdet var rykket op i 1. division. 
Svaret fra bl.a. Jesper og Torsten var at dette var svært at sige endnu, da holdturneringen ikke var på
plads endnu. 

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag
a) 1. klubturnering 2020/2021 tæller også som 4. klubturnering 2019/2020, alternativt afsluttes 
klubmesterskabet efter 3. runder.
Bent og Hans talte for at afslutte efter 3 runder, medens Husum m.fl. syntes det var et godt forslag.
Forslaget var stillet af Michael Rozenfeld. hvilket generelt affødte stor ros eftersom han ville vinde 
klubmesterskabet, hvis det blev afsluttet efter 3 runder.
Afstemningen gav 10 stemmer for og ingen imod. 1. klubturnering 2020/2021 tæller dermed også 
som 4. klubturnering 2019/2020.

b) Pengepræmier i klubturneringen, alternativt forbliver præmierne små.
Forslaget var stillet af Ricardo, der nævnte at der altid var præmier, da han spillede i Aalborg og 
Randers.
Torsten navnte, at hvis man forestillede sig 300 + 200 i præmier i hver gruppe ville det med 
gennemsnitlig to grupper i hver af de fire turrneringer medføre en udgift på kr. 6.000 på årsbasis. 
Lahn nævnte, at man f.eks. kunne indføre betaling af indskud for deltagelse i klubturneringen.
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Claus mente ikke at økonomien var til dette. Bent nævnte at man måske kunne finde en sponsor, 
hvis nogen havde en kontakt, samt at det jo ikke nødvendigvis behøvede at være pengegaver.
Afstemningen gav 2 for, 7 imod og 4 blanke. Forslaget er dermed faldet.

5. Klubturneringen
Der var generelt tilfredshed med den nuværende struktur. 

Bent efterlyste om turneringen ikke kunne elo-rates. Jesper oplyste at selvom elo-afgiften ikke var 
stor længere, så var der strikse krav til anmeldelse, tilmeldingsfrister m.v. Bøderne for evt. 
overtrædelse var ikke for klubbens økonomi. Eksempelvis var det muligvis allerede for sent at 
tilmelde til 2. klubturnering, hvis denne skulle elo-rates.

6. Valg
Formand: Jesper Lahn Rasmussen genopstillede og blev genvalgt med applaus. 
Kasserer: Claus Rasmussen genopstillede og blev genvalgt med applaus 
Bestyrelsesmedlemer: Hans Viborg var ikke på valg i år. Lars Husum genopstillede og blev 

genvalgt. Jens Kr. Pedersen er udmeldt af klubben. Han blev erstattet af   
Bent Rømer Radoor.

Bestyrelsessuppleant: Henrik Krüger blev valgt
Revisor: Henrik Tranberg Jensen blev genvalgt
Revisorsuppleant: Ejvind Boddum blev genvalgt
Bibliotekar: Lars Husum blev genvalgt
Juniorleder: Bent Radoor med hjælp fra Christoffer Vinter, Ole Bønnelykke og Torsten 

Lindestrøm.  Det blev nævnt, at det var vigtigt at alle havde børneattester.
Jubilæumsudvalg: Torsten Lindestrøm, Lars Wilton Pedersen, Thomas Jøker, Jesper Lahn

Rasmussen samt den øvrige bestyrelse ”i et eller andet omfang”.
Repræsentant til ESU: Jesper Lahn Rasmussen, Lars Wilton Pedersen. Torsten Lindestrøm er

suppleant.
Holdledere 2. division: Torsten Lindestrøm

Mester 2: Lars Husum
B-rækken: Claus Rasmussen 

Kantine: Jesper Lahn Rasmussen med hjælp fra Lars Husum

7. Årets spiller
Michael Tranberg Rozenfeld blev nævnt for sine gode resultater det forgangne år. Endvidere Bent 
Radoor for det gode initiativ med Lichess turneringer m.v. 

En skriftlig afstemning gav en større majoritet (7-5) til fordel for Bent Rømer Radoor, som derfor 
blev årets spiller.

8. Eventuelt
Der blev ikke uddelt præmier da klubturneringen jf. ovennævnte forslag ikke er afgjort endnu. 
Der blev talt om at Juniorskak har svært ved at tiltrække medlemmer pt. samt at nye corona-krav 
evt. kunne komme.

– – – – – 
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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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