
  

 

Generalforsamlingsreferat 27.2.2010 
     Mødested: Tønder Skakklub, Tønder Gymnasium 
 

    

Deltagere: 
 Bov Skakklub.- Svend Erik Kramer (SEK) 

 Dansk Skakklub Oversø-Frørup. – fravær med afbud 
 Fribonde Flensborg. – fravær med afbud 

 Gråsten Skakklub.- Se FU 
 Haderslev Skakklub.- Michael Hedegaard (MH) 

 Hejls Skakklub -fravær med Afbud  

 Løgumkloster Skakklub.- Vagn Lauritzen (VL) 
 Ribe Skakklub.- Peter Pharsen (PP) 

 Skakklubben Alssund. - Broder Petersen (BP), Karsten Fyhn (KF) 
 Tønder Skakklub.-  Niels Falsig (NF), Helge Andersen(HA) 

 Vamdrup Skakklub.- fravær med Afbud  
 Vejen Skakforening – Se FU 

 Vojens Skakklub.- Karl Posselt (KP), Morten Jensen (MJ) 
FU: Kai Bjørnskov. Haderslev (KCB)  

 Hansjørgen Clausen, Gråsten (HJC) 
 Herman Petersen, Ribe (HP) 

 Søren Krabbenhøft, Vejen (SK) 
 Jens Carl Petersen, Tønder (JCP) 

 

 
Dagsorden:  

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning.  

3. Kassererens beretning, aflæggelse af regnskab og budgetoplæg.  
4. Fastsættelse af kontingent 

           5. Indkomne forslag (Alle fra Broder Petersen, Alssund) 

1. Procedure vedrørende ind- og udmeldelse af medlemmer.  Drøftes ikke, da 

forslaget er identisk med den anvendte procedure. Der er således enighed.   

2. Procedure vedrørende kontingentopkrævning 

(3). Egenkapitalsforvaltning – ikke formuleret som forslag, men en beregning frem-                                                                                       

sendt, som kan komme til drøftelse under pkt. 3. 

             (4). Vedtægtsændringer  - ikke fremsendt som forslag, da dette ikke ville være 

rettidigt fremsendt, men FU har drøftet det fremsendte materiale og optager henvendelsen 

under pkt 15. 

 



 

6. Valg 
a: Valg af FU medlemmer: Hansjørgen Clausen og Jens Carl Petersen modtager 

genvalg. Herman Petersen modtager ikke genvalg.  
b: Valg af suppleant til FU.  Susan Clausen modtager genvalg  

  c: Valg af kritisk revisorer. Gert Jönck modtager genvalg 

    d: Valg af revisorsuppleant. Svend Erik Kramer modtager genvalg 
7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 

Det blev i 2009 besluttet, at rammerne for Sønderjydsk emt. fastlægges af 
turneringsarrangøren. Denne Beslutning bør fastholdes, så arrangøren ved, hvad der 

bydes ind til. 
4 HK.´s tilskud til SEMT kan drøftes. 

 
Kalenderen: 2010 Tønder 

  2011 Vojens 
  2012 Alssund 

  2013 Skal findes på Generalforsamlingen. 
  2014 Har Gråsten lagt billet ind 

8. Holdturneringen  
Fusionsudvalgets forslag til fælles holdturnering med 5. HK fremlægges til 

godkendelse. 

 HTL Karsten Fyhn redegør for holdturneringen 2009 - 10 
9. Pokalturneringen 2010 

10. SGP (Niels Falsig) 
11. Initiativprisen. 

12. Hæderstegn 
13. Ungdomsaktiviteter 

 Svend Erik Kramer redegør for Bov´s Juniorarbejde. 
 JL Hansjørgen Clausen om Juniorsamlinger i Hovedkredsen 

14. Næste Generalforsamling 
15. Eventuelt 

 
 

Formanden (KCB) bød forsamlingen velkommen og startede med at bede forsamlingen om et 
øjebliks tavshed, for de to skakspillere, Finn Nielsen og Niels Thygesen Steen, som ikke er 

blandt os længere. 
 

 

 

 

 

 
  1. Valg af dirigent 

Formanden (KCB) foreslog igenigen Niels Falsig som dirigent, der modtog valget. 
  

   2. Formandens beretning.  
KCB: Selv om det både har været udsendt til klubformænd og tilgængelig i det omdelte Nyt 

fra Sønderjydsk Skak, skal jeg læse hele teksten op. 
 

Medlemsflugten er stoppet 
Aktivitetsniveau i Hovedkredsen 

FU og HB 

Peter Heine og Dansk Skaksalg 
 



KP: En god og præcis beretning, rart med lidt fra den store verden. Jeg er betænkelig ved 

kløften mellem den menige spiller og DSU, men vi fik et godt indblik 
 

Efter lidt diskussion blev formandens beretning enstemmigt godkendt 

 
 
 

 
3. Kassererens beretning, aflæggelse af regnskab og budgetoplæg.  

 

Kassereren fremlagde regnskab og redegjorde for de noter der var tilknyttet. Han fandt det 
bl.a. utåleligt at DSU ikke kan hitte rede i hvor mange spisebilletter vi har benyttet til 

pokalskak i Nyborg og kunne oplyse at DSU er overgået til at opkræve kontingent direkte fra 
enkeltmedlemmer, så de ikke fremgår længere af dette regnskab. Han kunne oplyse at man i 

vores bank ikke kan bruge netbank, fordi vi er en forening. Vi har så online banking, hvor det 
koster et gebyr på 40,- for at kigge kontoen. 

 
Her blev forslag nr.3 hevet frem: 

BP: Gert og jeg har bemærket at rentepengene udgør 1/10 af sidste år; vi undres at man 
ikke kan få bedre rente. I Alssund har vi indsat 25.000,-  det har på 26 måneder givet et 

afkast på 2800,-, det er virkelig en stor forskel. 
JCP: Tønder Bank har tilbudt en ordning, med en 3-års binding. Da Claus Hjort skal ud og 

finde 95 mia. i de kommende år, så kunne det godt give en rentestigning. For min egen skyld, 
så ville jeg ikke turde.  

NF: Bankerne skal have en bedre solvens, det kunne også betyde noget. 
BP: De 25.000,- ville være bundet til 1/6 2012. det ville give en højere rente end de 57 

kroner vi har fået i dette regnskab. 

SEK: Broder har lidt ret, men hvor stor arbejdskapital skal FU have? 
JCP: Det vides ikke, men det begrænser vores muligheder, men man kunne måske nok. 

KCB: Broder Petersen sendte samme forslag sidste år; Sydbank er i hvert fald sponsor for tre 
klubber. 

BP: Hvis man tager regnskabet kvartalsvis, så finder jeg det absurd at vi til stadighed har 25-
29.000,- i egenkapital.  

VL: Det må da være muligt at presse Sydbank på gebyrerne; men det skal være en 
helhedsbetragtning, hvad vi skal. 

JCP: Hvis generalforsamlingen beslutter at vi skal skifte bank, så må vi det. 
BP: Hvorfor har vi kun fået 1/10-del af sidste års renter? 

JCP: Rentefaldet på grund af finanskrisen. 
BP: Hvis jeg kunne låne 30.000 af FU, ville de kunne forrentes bedre. 

 
Herefter blev regnskabet godkendt med overvældende flertal. 

 

Herefter blev budgettet løbet igennem. 
 

NF: EMT? 
JCP: Det er noget vi skal tale om senere; er det rimeligt med 2000,- for så lidt. 

 
4. Fastsættelse af kontingent 

  
KCB: FU stiller forslag om at holde kontingentet uændret. 

BP: Jeg har regnet på et forslag, der gør ungdom billigere og voksne dyrere. 
JCP: Det synes jeg ikke er en god ide; hvorfor skal det være så bøvlet, og en af de dyreste 

poster vi har er turen til Tjele. 



SEK: Vi regnede på det for et par år siden, og det blev neutralt for os, så lad bare de andre 

betale. 
VL: Det er da værd at overveje, det kunne få flere unge ind. 

BP: Beregningen vil give ca. 1000,- i merindtægt. 
KCB: Jeg har ikke modtaget de beregninger du fremkommer med. 

KP: Jeg støtter Jens Carl, det får ingen konsekvens, det er i småtingsafdelingen. 

UH: Det er bare merarbejde for kassereren, for et par håndører. Det skal være let at se hvor 
meget man betaler. 

JCP: Vi vil da nok ikke ændre vores kontingent, så den enkelte kan ikke mærke det. 
VL: Det er også mere signalværdien. 

 
Afstemningen mellem FU´s og Broders forslag blev afgjort med stemmerne 9 – 5 til FU. 

  
5. Indkomne forslag 

 
KCB: FU stryger det første forslag, da det er den gængse procedure. 

BP: fremlægger sit forslag 2, omkring kontingentopkrævning. 
JCP: Forslag 1 er som vi gør i dag, forslag 2 kan ikke lade sig gøre; at rykke betalingen frem 

kan jeg ikke bifalde. 
BP: Betalingen kom under Ove altid måneden før. 

 

Her fulgte en lang diskussion om måneder og kvartaler, skæringsdatoer og deadlines. 
 

SEK: Alt det pjat; hvornår skal DSU have pengene, og gå så 14 dage tilbage. 
Hvis der ikke er en deadline, kan jeg godt forstå jeres fifleri. 

Er der klubber der ikke betaler til tiden? 
JCP: Der er ingen der systematisk betaler til tiden. 

SEK: Det kører ellers rigtigt godt, så ansvaret ligger på klubberne, men stor ros til Jens Carl 
og Herman for et flot arbejde. 

BP: Jeg har talt med kassereren for DSU og der skal betales 1-1½ måned inde i kvartalet. 
JCP: Jeg kunne rigtigt godt ønske mig en liste fra DSU, med hvad vi skal betale hvornår. 

 
15 stemmer for at ændre betalingsdatoen til midt i den anden måned af kvartalet  

  6. Valg 
 

KCB: Jeg har været i kontakt med alle klubber for at finde en afløser for Herman, uden held. 

Jeg har så været i kontakt med Jacob Buris Andersen, og han har meddelt at han gerne vil, 
når han kommer hjem til efteråret. 

 
Jacob Buris blev valgt uden modkandidater, og der var genvalg til Hansjørgen Clausen og 

Jens Carl Petersen 
Der var også genvalg til: 

Susan Clausen Suppleant til FU 
Gert Jönck  Revisor 

Svend Erik Kramer Revisorsuppleant 
 

 
Så var der pause, hvor vi blev beværtet af mor Annelise. 

 
 

 

 
7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 



 

HA: Sønderjydsk EMT har et katastrofalt lavt deltagerantal. Jeg har lavet et forslag i 4.HK.-

bladet. Mit råd er at lave et program for turneringen inden klubberne gør det. 
MJ: Der har været spørgeskemaer ude tidligere, skal der kigges på dem igen. Vi arrangerer 

næste år i Vojens, og er lydhør overfor hvordan vi kan trække flere til. 
NF: Mandag aften er generelt klubaften. Vi har i Tønder lukket klubben og taget til skaktur 

Syd/SGP. Det giver liv, og vi har lavet og vil lave noget sammen med Løgumkloster. 
Det har ikke været galt for SEMT i 3 år ,men 10 år. 

KCB: Der fremkom ikke endegyldige svar. Vi ville ikke lukke klubben for arrangementer. 
BP: Vi har to turneringer der skifter mellem 3 klubber på forskellige aftener. 

MJ: Problemet er distancen, og det at man kommer sent hjem, skal man derfor andre på 

tiden til partiet? 
HA: Hvis man spiller på forskudte aftener, kan man støde sammen med andre 

arrangementer. Jo længere man går ned i tid, jo ringere bliver kvaliteten. 
MJ: 1½ time + tid pr. træk for ikke at ende i tidsnødsproblemer, kan rates. 

SEK: Nedlæg det, vi får ikke noget for pengene; i gamle dage var der 150 til turneringen. 
NF: Jeg er enig. 

KCB: Jeg ville være meget ked af at nedlægge det, det er en meget traditionsrig og den 
ældste  turnering; men jeg må give Svend Erik ret. På forrige generalforsamling besluttedes 

at klubberne selv skulle stå for det. 
MJ: Der skal ihvertfald til at ske noget. 

HA: Det er nærmest en parodi. 
VL: Vojens har en geografisk fordel, men to timer er for lidt; men ikke for basisspillere.  

MJ: jeg ser 8 personer her om bordet der har 1800, er der basis for at lave en schweitzer? 
SEK: Man kunne lave det om sommeren, hvor der alligevel ikke er aktivitet i klubberne. 

KCB: Der er ikke noget, der er nagelfast 

MH: Mit problem er at turneringen ikke ligger i mit bevisthedsunivers, som f.x påsken. I Min 
klub er der fuld gang i den i første halvsæson, folk brænder efter at komme i gang. Sådan er 

det slet ikke i anden halvsæson. SEMT skal ligge i fastere rammer. 
HA: Der skal være plads til både bredde og elite. Tiden er ikke afgørende for om man 

deltager. At afholde det om sommeren lyder som en rigtig god ide. Helst om hverdagen, da vi 
også spiller om søndagen; det er typisk divisionsspillere der har problemer. 

KP: Der afholdes flere turneringer, men med vigende deltagerantal. Hvis det ikke er den 
stærkeste spiller i hovedkredsen, der bliver Sønderjydsk Mester, så devalueres titlen I dag 

afvikler vi turneringen med deltagerantal, der var utænkelige for 20 år siden. 
NF: SEMT 2013? 

KCB: Haderslev vil gerne, men vil ikke slås for det. 
JCP: Tilskuddet til SEMT bør drøftes. FU vil gerne have noget at arbejde med, omkring 

tilskuddet. 
MJ: Skal der være en trækklud, der kan trække spillere til. 

JCP: Skal det være et fast beløb eller pr. spiller. 

KCB: Det er ikke forslag, da vi ikke er afklarede. FU skal have et mandat. 
VL: For 10 x 1000,- kunne vi nok trække spillere til. 

HA: Hovedkredsen skal levere tilskuddet. Jeg tror ikke det er præmiestørrelsen der afgør det, 
men min kalender. 

 
 8. Holdturneringen 

KCB: Karsten og jeg har sammenbragt de respektive holdkampsreglementer. Det meste vil 
være kendt stof, så jeg skal kun nævne det der er ændret i forhold til det gamle. 

 
Kai gennemgår §2 holdinddeling og §11-12 der omhandler op- og nedrykning. 

 
KP: C-rækken som aftenkampe er ikke godt. 



MJ: Der bør være en gruppe som vores D-række i dag. 

NF: Vi bør holde fast i D-rækken. 1200 – hvad er det for en størrelse? 
SEK: Det bør være lørdagskampe. 

JCP: Det er en chauffør på holdet. 
KCB: Ikke nødvendigvis aftenkampe, og 1200 er personligt. 

VL: Dette er jo et kompromis; havde 5.HK noget tilsvarende? 

JCP: De smås øjne stråler, når de vinder over mig. 
SEK: Vi har ikke problemer med chauffører. 

MJ: 3 af 4 klubber med juniorhold er her. 
KP: Så må vi lave en turnering i hovedkredsen, hvis andet misser. 

MJ: Det er netop lavet således at skoleskakspillere kan være med. 
SEK: Det er en torn i øjet på mange, med ældre på holdet. 

KCB: Jeg tror vi kan oprette juniorkampe for 1200 med lørdags- eller weekendkampe. 
 

Denne formulering er efterfølgende sendt til repræsentanterne for 5. HK, som ikke har nogen 
indvendinger.  
 

KP: Jeg har manglet et par ekstra holdturneringsprogrammer, til mulige holdspillere. 

VL: Ja, det er lidt lidt. 
KF: Det kunne bestilles ved tilmelding. 

 
Herefter berettede Karsten Fyhn om holdturneringen. Der har ikke været de store problemer. 

Resultaterne og stillingerne kan ses på www.4hk.dk. 
 

9. Pokalturneringen 2010 
 

 
NF:    Pokalskak Tønder søndag 2.maj 09.30 

    Der kan godt være flere hold. 

 
   10. SGP 

NF: Det er uheldigt at der er stævne i dag i Vejle. 
Er der interesse for næste år? 

 
Her kom der bud fra Bov, Vojens,Haderslev.Gråsten/Alssund og Vejle vil også gerne. 

 
13. Ungdomsaktiviteter 

Søndag 9. Maj kl. 10.00 i Haderslev, ugen før DM i Skanderborg. (Det har vist sig at DM 

ligger en uge tidligere, hvorfor FU skal finde en ny dato.) 
Søndag 19. September kl.10.00 i Gråsten. 14 dage før Tjele 

 
SEK: Der står 0 børn og 0 juniorer ud for mange klubber. I Bov har vi ikke noget, der ikke er 

lavet før. Nøgleordene er ordentligt materiel, opstart og markedsføring. Omkring 2000 lavede 

vi et ark, med info om klubben. Den blev omdelt i Bov og Padborg i 500 eksemplarer. Så var 
der noget i den lokale avis. Der kom 23 den første aften. Tallet er meget svingende, vi har 

været helt nede i 7; lige nu er der 14. Vi får suppleret med nye årligt. I august er der åbent 
hus, for børn og deres forældre. Alle er tilmeldt klubben; for lavt kontingent dur ikke, er den 

høj, så skal forældrene nok sørge for at sende poden til skak. Instruktørerne skal ikke være 
gode til skak, men bare komme hver gang. 

PP: I Ribe har der 4 gange årlig været afholdt sjov fredag, hvor foreninger kunne byde ind 
med deres interesse. Vi kan godt mærke at det er stoppet 

 
 

 11. Initiativprisen. 



Generalforsamlingen enedes om at tildele Bov prisen for sit store ungdomsarbejde 

  
 

 12. Hæderstegn. 
Generalforsamlingen pegede på afgående kartoteksfører Herman Petersen, som tak for godt 

arbejde 

 
 

 
 

 
14. Næste Generalforsamling. 

Det bliver 26 februar. FU finder ud af om det bliver hos Bov eller Alssund.(Efter deadline er 
der indløbet besked om at Menighedshuset i Sønderborg er reserveret; hvorfor Alssund er 

værter for næste års Generalforsamling. 
 

 
15. Eventuelt: 

KCB: Vedtægterne vil blive redigeret af FU i det kommende år. 
 Jeg er blev kontaktet af Pensionist.dk, der gerne vil linke til skaklubber på deres 

hjemmeside; kontakt mig for yderligere information. 

 
Så omdelte formanden fuldmagter til delegeretmødet i Påsken, således at vi kunne stå 

stærkere, end vanligt. Skal man ikke til DM så få lavet en fuldmagt til formanden. 
 

Hvorefter vores ordstyrer Niels Falsig hævede mødet. 
 

Konstituerende møde: 
FU konstituerede sig meget hurtigt, idet den nye formand Kai Bjørnskov spurgte om alle var 

interesserede i at beholde deres nugældende post, og det var de!! 
 

FU ser herefter således ud: 
   

  Formand:   Kai Christian Bjørnskov 
  Kontingentansvarlig: Jens Carl Petersen 

  Kartoteksfører: Jacob Buris Andersen   

  Juniorleder: Hansjørgen Clausen  
 

Referent: Søren Krabbenhøft (Sekretær) 


