
Generalforsamling i Sønderjysk Skak. (4. HK)  2005 

 

Mødet holdes i Rødekro Lørdag den 12 februar kl 13.00  

12 klubber er mødt. Der er 19 deltagere heraf 5 FU medlemmer 

 

Dagsorden: 

1.Valg af dirigent 

2.Formandens beretning 

3.Godkendelse af formandens beretning 

4.Kassereren aflægger regnskab. 

5.Drøftelse og godkendelse af regnskab og budget. 

6.Holdturnering. 

7.Pokalturnering. 

8.Indkomne forslag. 

 a. Ændring af vedtægter. 

 b. Ændring af D-rækken i holdturneringen. 

 c. Ændring af tidspunkt  for ”Generalforsamlingen” 

9. Valg. 

  På valg er: 

 a. Formanden Hansjørgen Clausen 

 b. Søren Krabbenhøft 

 c. valg for et år Kurt Petersen vil gerne holde i FU 

 d. supleant til FU 

 e. revisor 

 f. revisor suppleant  

10. Fastlsættetse af kontingentet 

11.Sønderjysk EMT  (SEMT) 

12.Juniorarbejde 

13.Eventuelt. 

 

Hansjørgen Clausen byder velkommen til generalforsamling og leder valg af dirigent. 

 

Valg af dirigent. Her vælges Niels Falsig fra Tønder skakklub 

 

FORMANDENS BERRETNING 24/1 2005. 

For det første vil jeg gerne ønske jer alle et godt nytår håber på et godt Skakår 2005 . 

Jeg vil starte med udgangspunkt i det Sønderjydske mesterskab 2004Januar til marts i Gråsten som 

blev en fremragende turnering med 54 deltagere vinder blev John Rendboe Århus og Sønderjydsk 

mester blevKaj Bjørnskov Haderslev efter omkamp med Lars Wilton Ribe. 

Sønderjydsk mesterskab er kommet i gang i år i Sønderborg med 26 deltagere. Lidt for lidt men 

måske bedre næste år i Vojens 2006. Andre E.M.T. kører Fint her i kredsen så som Løgumkloster 

byturnering Gråsten – Aabenraa Slotsturnering og mange mere. Ribe EMT. var igen den største 

EMT. iKredsen jeg deltog selv og deltager i år igen i den stærke turnering flot flotKører med succes 

og med over 80 deltager flot Ribe.Også har der været nogle gode hurtigturneringer i kredsen. 

Vojens juleturnering er en særligTurnering med mange gode spillere + god morgen musik fra 

Godtfred Slot Jensen på si violin. Også de andre som i Oversø Frørup- FlensborgHaderslev – 

Løgumkloster og andre steder. 

Holdturneringen kører nogenlunde fint i 2004 hvor Bov rykkede op efter omkamp med Alssund til 



2 division, vi har dermed 5 divisions hold Haderslev i 1 division og Bov Tønder Aabenraa og Ribe i 

2 division.Meget flot i sæson 2004 – 2005.I DSU. Er der jo kommet ændringer i holdturneringen og 

de er ved at komme på plads nu så vi i dag har skakligaen 2 1 division og 4 2 division.Og så 

kredsens egen turnering en mere enkelthed af holdturneringen. 

Som noget nyt i kredsen har vi holdt 2 stk. SJGP. Turneringer forJuniorer sidste år med 

skoleskakspillere med succes. Vi har haft etJuniorhold med til hold DM. På Tjele med god ballast 

og fint spil. 

DM bliver igen i år i påsken holdt i Køge på Hotel Det Hvide Hus.En oplevelse af de store i de dage 

jeg deltog sidste år og deltager ogsåI år en oplevelse af de store fine forhold gode spillelokaler god 

mad til Rimelige priser. 

Jeg har været med til samtlige FU og DSU møder i 2004. 

Intiativ pris går i år til TØNDER SKAKKLUB. 

Hæderstegn går til FRANK PETERSEN Aabenraa skakklub. 

Helge Andersen kører hovedkreds bladet fint synes jeg og jeg prøver selvAt få så meget med som 

muligt . Andre klubber må godt sætte noget i detGør det lidt nemmere for Helge men en stor tak til 

Helge for hans arbejde.Hjemmesiden køre fint under Kasten Fynn han gør hvad han kan for at 

fåDen til at køre op to date en fin tak Karsten Fynn for hans Arbejde. 

Her til slut vil jeg sige tak til godt samarbejde i FU og med hovedkredsensKlubber og ønske på et 

fortsat godt år 2005. 

Hansjørgen Clausen går ud fra at alle har læst den skrevne beretning der har været udsendt til 

klubberne, og beder om kommentarer hertil. 

 

Erik Asmund: Formanden anslår optimistiske toner i sin beretning, men er det nu også så godt, hvis 

vi ser på det igangværende SEMT med det forholdsvise lave deltagerantal. De andre turneringer er 

der heller ikke noget prangende over. Det bør kunne gøres bedre. FU: Der er nogle andre 

turneringer i gang som er mere attraktive som vores. (Slotsturnering og Ribe EMT blandt andet) 

Vagn Lauritsen mangler nogle kommentarer til et samarbejde imellem 4.og 5. HK, og henviser til 

en artikel i skakbladet. Formand: Vi har behandlet emnet i FU og afviser at et mere indgående 

samarbejde skal finde sted. Ud over vi kunne have spillet noget holdturnering med kredsen, men vi 

har ikke samme turneringstidsplan.  

Beretningen godkendes. 

 

Kassereren aflægger regnskab: 

Frede Andersen gennemgår regnskab: 

Jeg har stadig problemer med at få styr på kartoteksprogrammet, jeg er rimelig overbevist at det for 

en stor del skuldes det efterhånden bedagede program, dog skal det medgives at jeg ikke har 

kendskab til at de andre kredse har tilsvarende problemer, men så længe Finn Larsen ikke åbent 

giver mig skylden er jeg tilfreds. 

I regnskabet for 2004, er der stadig 2 poster som virker lidt store – administration og øvrige 

arrangementer, der er vedlagt specifikation over disse poster og efter studering af disse, er der nok 

ikke diskussion om størrelsen på dem. Der er en enkelt post fra NM 03, det er en sponsorindbetaling 

som blev videreført til NM 03. 

Driftsregnskabet slutter med et overskud på 657 mod det budgetterede 2.572 kr. 

Ser man på budgettet for denne sæson springer ”Øvrige arrangementer” igen i øjnene, for der var 



budgetteret med 20.000 kr., men kun brugt godt det halve. Det skyldes primært at jeg har udnyttet 

de muligheder der var for refinansiering hos DSU. Så jeg har derfor valgt at afsætte 10.000 kr. for 

denne sæson. Der vil i denne sæson ske en forfordeling til arrangementer der klart sigter på 

medlemstilgang af de yngste. 

Holdturneringen giver på papiret et underskud på 1.925 kr., men det er der ingen grund til at være 

bekymret over, da det skyldes at jeg har valgt at vente med at opkræve deltagergebyret til det år 

hvor  udbetaling af præmier finder sted, så fra næste sæson skulle tallene være mere 

gennemskuelige. 

Adminstrationsposten er en anelse under det budgetterede (756 kr.). 

Budgettet slutter med et forventet overskud på 1.210 kr. 

Status slutter med en egenkapital på 61.155 kr. hvilket må siges at være passende. 

Sluttelig vil jeg henlede opmærksomheden på, at der ikke kan forventes stigning i aktivitetstilskud, 

medmindre generalforsamlingen samtidig anviser, hvorfra de skal komme. Et enkelt år kunne vi 

nok tære på kapitalen, men det er ikke den vej vi bør gå. Balance i regnskabet må anses for at være 

nødvendig, så at vi er i stand til at klare en uforudseelig udgift.  

 

Uwe Hansen: Der har været udsendt 2 regnskaber et gul og et hvid, hvorfor det? 

Frede Andersen: Der har været en manglende post som blev fundet ved revisorgennemgang. 

Uwe Hansen efterlyser kørselsgodtgørelse til junior pokalturnering. 

Frede Andersen: Dette er ikke afregnet men vil snarrest blive ordnet. 

Erik Asmund: Det er uheldigt at udsende 2 regnskaber uden at præcisere hvilket der er gældende. 

Niels Falsig: Du antyder en kontingentstigning, kan vi lægge debat om dette i punkt 9. 

Regnskab godkendes. 

 

Holdturnering: 

Kurt Petersen: Det kører fint i øjeblikket, der kæmper 4 hold om oprykning til næste division. 

For mesterrækken gælder det specielle, at der skal spilles oprykningskamp imellem de vindende 

hold i mesterrækken, dette gøres 20/3 2005  

Oprykningskamp fra mesterrække til division spilles imellem det vindende hold fra 4. og  5. HK 

denne kamp finder sted 10/4 2005. Denne oprykningkamp er nødvendig på grund af ændringer i 

divisionsturneringen. 

I A-rækken er der flere hold der kan vinde 1. pladsen. 

I B-rækken  er ret uafklaret. 

I C-rækken er det tæt i toppen. 

I D-rækken her er der nogle udsatte kampe og er ikke med i opgørelsen. 

 

Mikkel Stephensen: Det ville være fint hvis holdturneringen kunne tilrettelægges, således at klubber 

med flere hold i turneringen, havde hjemmekampe på samme aften.  

Kurt Petersen: Jeg har prøvet på at dele sol og vind lige ved tilrettelæggelse af turneringen, men det 

er ikke altid muligt at opfylde sådanne ønsker. 

Erik Asmund: Kurt Du klarer det fint, med de problemer der har været i D-rækken. Det vil være fint 

at have præcise regler nedskrevet. 

Mikkel Stephensen: Det kunne være dejligt med stævne til sidste runde i holdturneringen. 

Kurt Petersen: Det vil jeg også foretrække, men klubberne er ikke rigtig med på ideen. Er der 

stemning for det; kan stævner sidste runde gennemføres, men det kræver at der er nogle klubber der 

melder ud og kan afvikle sidste runde for en gruppe. Ved en vejledende afstemning var der 7  af 24 

stemmer for at genindføre stævner i sidste runde. 

Mikkel Stephensen: Haderslev skakklub har problemer  med afvikling af søndagskampe fordi at der 

er klubaften om mandagen.  

Der er jo ingen rigtig god løsning på dette forhold, fordi at flytte mesterrække spillet til en hverdags 

aften er ikke den optimale løsning. 

 



Pokalturnering: 

Frede Andersen: Det er dejlugt at arbejde sammen med Niels Falsig og hans hjælpere i Tønder. 

Stævneform er en god måde at afvikle pokalturneringen på. Ved afsluttende stævne har der været et 

ønske fra spillestedet om at der ikke finder egen forplejning sted, og dette har ført til et forslag om 

at udlevere spisebilletter til deltagerne, mod en reduktion af præmiestørrelserne. Ved Pokalstævnet i 

2005 er der 2 mulige spilledage, og FU går ind for den 17 april. 

Niels Falsig: Vi er glade for at være arrangør, og stævnet plejer at være en god oplevelse. 

Uwe Hansen: Jeg har selv deltaget i pokalturneringen, og vil gerne takke for en god turnering. Vi 

bør nok også sende en tak til Nyborg skakklub, der står for det afsluttende stævne. 

Mikkel Stephensen: Der er rimelig hårde hold i D-rækken, der er stor spredning i styrken, kunne der 

ikke gøres noget ved det. 

Niels Falsig: Taler Du for en splittelse af D-rækken i 2 hold; junior og begyndere. 

Kurt Petersen: Vi har nok ikke mange klubber med spillere nok til at danne hold i bredderækken. 

Niels Falsig det bør være muligt at stile med rent juniorhold. 

Frede Andersen: Det er jo muligt at lave rene juniorhold og vinde og derefter deltage i Nyborg hvor 

modstanden, så er større. 

 

Indkomne forslag: 

FU foreslår at lægge punkt A og C  sammen, fordi de vedrører sammenhængende forhold. 

Oplæg ved Frede Andersen: Forslag fra Erik L Petersen går ud på at flytte Formandsmødet på 

grund af sammenfald med skolernes vinterferie. Vi i FU foreslår at lægge mødet i februar måned, 

med skelen til hvornår der er vinterferie, der er i hvert fald ønske om en regelændring, som vi skal 

tage stilling til her. I øvrigt foreligger der nu et regelsæt redaktionelt ændret efter det gamle, som vi 

beder forsamlingen tage stilling til. 

Erik Asmund: Jeg vil meddele formanden at forslaget er godt modtaget, er glad for at dette hensyn 

kan tages. En præcisering af antallet af medlemmer ved optagelse, og om antallet får virkning for 

medlemskabet når medlemstallet går under det gældende ved optagelse. 

Vagn Lauritsen: Foreningens navn bør være det samme overalt i regelsættet. 

Broder Pedersen: I §3 vedrørende revisorvalg bør ændres til 2 år vekslende, således at der ikke kan 

ske en fuldstændig udskiftning, af revisorer ved et valg. 

Uwe Hansen: Der er nu flere ændringer til oplægget, så det er et spørgsmål om vi skal vedtage det 

forelagt eller fortsætte med det gamle. 

Broder Pedersen: Formandsmødet bør kaldes Generalforsamling. 

Vagn Lauritsen: Det bør være kassereren der foranlediger revision af regnskabet og ikke 

revisorerne. Og kontingentfastsættelse bør flyttes hen til før valg til bestyrelse på dagsordenen. 

Broder Pedersen: der bør være en ungdomsansvarlig. 

Frede Andersen: Ved konstitueringen efter GF vælges en ungdomsansvarlig (nuværende Søren 

Krabbenhøft). 

Niels Falsig: Der har været så mange indsigelser imod det nye regelsæt, så det vil nok ikke være en 

god ide at foretage en afstemning om det. Så jeg foreslår at der foretages en yderligere bearbejdning 

og det reviderede forslag forelægges i 2006. 

Der blev talt om at når regelsættet var ændret kunne det udsendes forlods så det kan 

forhåndsgodkendes. 

....... 

Oplæg til ny D-række fra Bov Skakklub (Ove Christensen). Forslag B på dagsorden. 

 

Min generelle vurdering af spilletiden er, at de bedste spillere benytter tiden lidt bedre, så der spilles 

gennemsnitligt fra 1½ til 1 ¾ timer til begge partier. Det vil sige, at vi godt kan sætte 

betænkningstiden ned til 30 min. Pr spiller. 

1.D-rækken spilles med 5 mandshold. 

2.Spilletidspunkt i D-rækken er lørdag (stævneform start kl. 09.00). 

3.Ingen juniorspiller med rating over 1200 må deltage i D-rækken. 



4.Ingen voksenspiller må deltage i D-rækken. 

5.Der opstilles en styrkeliste for D-rækken. 

 

Ved 6 hold i D-rækken kan turneringen afvikles over 2 lørdage. 

Ved 8 hold i D-rækken kan turneringen afvikles over 3 lørdage. 

(Runderne skal koordineres med skoleskskken så der ikke bliver overlapninh). 

Vojens og Frøslevlejren har tilbudt at arrangere runder. 

 

Ved 6 hold Vojens 2 runder og Frøslevlejren (giver middag) 3 runder. 

Ved 8 hold Vojens 2 x 2 runder og Frøslevlejren (giver middag) 3 runder. 

Der kan evt. findes en anden arrangør til en runde? 

 

Holdskemaet laves som nu, blot med dato i uge for hvert stævne. 

 

Afvikling af stævnet: 09.00 – 10.30 1. Runde 

10.30– 12.00 2. Runde  

12.00 – 13.00 Pause 

13.0– 14.30 3. Runde 

  

...... 

 

Forslag B, Kurt Petersen: Vi havde det oppe og vende sidste år på Formandsmødet, og jeg udsendte 

nogle retningslinier, men de var åbenbart ikke gode nok. I Fu kan vi anbefale forslaget, dog med en 

ændring af deltagerantal til 4 (praktisk ved transport). 

Mikkel Stephensen: Den beskrevne tidsplan holder ikke fordi ½times partier afvikles hurtigere end 

det anviste programforløb. 

Sven Kramer: Jeg går stærkt ind for nogle faste regler i D-rækken. 

Claus : ifølge invitationen er der regler. 

Kurt Petersen: Ja der er regler for de forskellige rækker, men D-rækken er speciel, for nybegyndere 

og juniorer. 

Claus Mogensen: Jeg kan godt støtte forslaget fra Ove Christensen. 

Erik Asmund: Det er OK med noget fast at holde sig til. 

D-rækken skulle være en udviklingsgruppe, og ikke for de meget dygtige skakspillere. 

Afstemning om antal deltagere, her var der 14 stemmer for 4 mandshold. 

D-rækken afvikles som stævne om lørdagen, således vedtaget med 14 stemmer. 

Ratinggrænse: Der var 5 stemmer for 1300 og 9 stemmer for 1200 

Aldersgrænse: Der må kun deltage juniorer her stemte 10 for. 

Der opstilles en styrkeliste for D-rækken (juniorer) og den kan ændres en gang i perioden. Dette 

vedtages med 12 stemmer. 

Arrangerende klub laver program og starttid ca kl. 9 

Mikkel Stephensen: Vi overså at betænkningstiden nedsættes til 30 min. 

Dirigenten sætter betænkningstiden til afstemning. Der er 3 stemmer for 45 min. Og 10 stemmer for 

30 min. I D-rækken. 

Sven Kramer: Spillet om oprykningen bør ikke finde sted (??????)*. Kurt Petersen støtter op om at 

afskaffe den kamp. 

 

Kontingent:  

Hvis klubberne vil have nogle flere tilbud fra Sønderjysk skak, må vi have en kontingentstigning. 

Der er ikke stor lyst til stigning på kontingentet, fremgår det hurtigt af forskellige indlæg fra 

mødedeltagerrne. Holdningen er at fastholde det nuværende niveau, og se på kassebeholdningen til 

næste år, og så regulere om nødvendig. 

 



Sønderjysk Enkeltmands Turnereing (SEMT): 

Hansjørgen Clausen fortæller om placeringerne i den senest afslutte SEMT 2004.  

SEMT 2005 er godt i gang, men der er ikke særlig stor deltagerantal (26). De fleste kommer fra de 

nærliggende klubber. Vi må have set på hvorfor deltagerantallet er så lavt. En egentlig aflysning af 

SEMT er ikke på tale. 

Niels Falsig: Jeg har sendt nogle betragtninger til Frede Andersen, disse er udsendt til klubberne. 

Forslag fra Niels Falsig: Mangler at indføje forslag, det eftersendes 
 

Der opstod en livlig debat om ændring af afviklingen af  SEMT. Der var forslag om at flytte 

turneringen til Vojens, at flytte spilletidspunktet til August/September, afvikling af første runde 

lokalt, kunne fredag være en spilledag(afvistes af flere mødedeltagere), større præmier. Det ender 

med at der på opfordring af Carsten Borchert (Alsund skakklub) dannes en gruppe der skal 

fremkomme med et oplæg til en ny struktur for SEMT. Frede Andersen: Vi kan sikkert i FU blive 

enige om at øge præmiestørrelserne. 

Løgum Kloster skakklub afholder SEMT 2007. 

Udvalget får følgende deltagere: Carsten Borchert, Mikkel Stephensen, Søren Krabbenhøft 

(FU-medlem) og Niels Falsig lover at der også vil være en deltager fra Tønder Skakklub.  

 

Juniorarbejde: 

Søren Krabbenhøft: Vi har taget beslutning om at Sønderjysk grand prix (SGP) vil blive afviklet 

igen i år, og det kommer til at finde sted i Vojens. 

Vi har deltaget med et hold i Tjele, og blev 2. sidst hvilket er en forbedring til tidligere.  

Erik Asmund: Ved et skoleskakstævne i Odense klarede de sønderjyske spillere sig godt. Det var en 

god oplevelse at være med. 

Mikkel Stephensen: Det kunne være en god ide at have nogle højtratede spillere til at kikke på 

skolskakspillernes partier og komme med kommentarer.  

Der er ikke så mange skoler hvor der er organiseret skoleskak, der skal jo både være en lærer der 

interesserer sig for det og de nødvendige skal være til stede. Derfor er det nødvendig at de enkelte 

skakklubber tager sig af, at lære de unge at spille skak. 

 

Eventuelt: 

Frede Andersen: Der er udsendt noget statistik omkring medlemstal, og det ser ud til at det kniber 

med at holde på juniorer. 

Hansjørgen Clausen: Vi indstiller Frank Petersen til hæderstegn for hans indsats for Sønderjysk 

skak. Og Tønder Skakklub til initiativpræmien. 

En stor tak til Kurt Petersen for hans arbejde med at lede holdturneringen og hans deltagelse i 

Sønderjysk skak forretningsudvalg. 

Broder Pedersen: Skakhåndbogen er ikke ajourført med adresser og telefonnumre. 

Frede Andersen: Der er ingenting opnået ved at sende oplysninger om ændringer til DSU idet der  

ikke kan rettes undervejs, der udsendes ikke rettelsesblade til skakhåndbogen om adresseændringer. 

 

Som jeg oplevede generalforsamlingen 

Herman S Petersen        

 

 

   

 

 


