Generalforsamlingsreferat 26.2.2011

Mødested: Alssund Skakklub, Menighedshuset.
Deltagere:
Bov Skakklub.- Svend Erik Kramer (SEK)
Dansk Skakklub Oversø-Frørup. – fravær uden afbud
Fribonde Flensborg. – fravær uden afbud
Gråsten Skakklub.- Susan Clausen (SC), Erik Asmund(EA)
Haderslev Skakklub.- Michael Hedegaard (MH)
Hejls Skakklub -fravær uden Afbud
Løgumkloster Skakklub.- Vagn Lauritzen (VL)
Ribe Skakklub.- Peter Pharsen (PP)

Skakklubben Alssund. - Broder Petersen (BP), Karsten Fyhn (KF)
Jens Nording(JN)
Tønder Skakklub.- Helge Andersen(HA)
Vamdrup Skakklub.- fravær uden Afbud
Vejen Skakforening – Se FU
Vojens Skakklub.- Karl Posselt (KP)
Aabenraa Skakklub.- Uwe Hansen, Niels Underberg
FU:

Kai Bjørnskov. Haderslev (KCB)
Hansjørgen Clausen, Gråsten (HJC)
Jacob Buris Andersen, Haderslev(JBA)
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. Forslag til vedtægtsændringer
6. Indkomne forslag
1. Forlag om ændring i turneringsreglementet så Mester 2 bliver 6
mands hold (Niels Falsig)
2. Forslag om antal 4.HK Nyt til klubberne; 1blad pr. medlem
(Niels Falsig)
3. Forslag om oprettelse af debatforum på hjemmesiden.
(Niels Falsig)
4. Forslag om ændring af tidsfristen for fremmøde til holdkamp.
(Helge Andersen)
7. Valg
a: Valg af FU medlemmer: Kai Bjørnskov og Søren Krabbenhøft
modtager genvalg.
b: Valg af suppleant til FU. Susan Clausen modtager genvalg
c: Valg af kritisk revisorer. Gert Jönck modtager genvalg
d: Valg af revisorsuppleant.
8. Sønderjysk Enkeltmands Turnering
Det blev i 2009 besluttet, at rammerne for Sønderjydsk emt.
fastlægges af turneringsarrangøren. SEMT blev intenst drøftet ved
Generalforsamlingen 2010, men uden endelig konklusion. Efterfølgende
har Vojens fremlagt et program, som flere har kommenteret. SSEMT vil
i 2011 blive afviklet som Vojens har besluttet, og med sædvanligt
tilskud, da intet andet er blevet besluttet. Turneringen og det fremtidige
tilskud til SEMT kan drøftes.
Kalenderen: 2011 Vojens
2012 Alssund
2013 Haderslev?
2014 Har Gråsten lagt billet ind på
9. Holdturneringen
10. Pokalturneringen 2011
11. SGP
12. Initiativprisen.
13. Hæderstegn
14. Ungdomsaktiviteter
Juniorsamlinger for 4. HK Beslutningen fra 2010 er ikke effektueret. Ny
indsats drøftes Form, tid og sted tages op af FU.
15. DSU´s gryende tanker om regionalisering
Drøftelse af konsekvenser og muligheder. Til dette punkt vil der
muligvis være oplæg fra DSU
16. Næste Generalforsamling
17. Eventuelt Drøftelse af afbud med kort varsel (Susan Clausen)
Broder Petersen (BP) bød forsamlingen velkommen.

1. Valg af dirigent
Formanden (KCB) foreslog Karl Posselt (KP) som dirigent, der modtog valget.
Karl takkede for valget og konstaterede at varslerne var overholdt så ingen
problemer der.
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 ikke helt stoppet
Aktivitetsniveau i Hovedkredsen
FU og HB
Samarbejdet med DSS i hovedkredsen
Debatten om formandens beretning drejede sig hovedsagligt om den nys
afviklede Skakkens Dag 11. februar:
BP:Det var en god oplevelse, den dag på Sønderskov Skole. Det er et godt tiltag
for at øge skakniveauet.
EA:Tak for en spændende dag i Graasten. Der er jo ikke for skoleinspektørerne
eller de aktive læreres skyld, men for skakinteresserede elever.
SEK:Det var nogle fine reportager, så følg op på det.
KP: Skakkens dag aktiverede 1000 spillere. Det kan vi på klubniveau kun
drømme om, så vi skal kende vores besøgelsestid.
SEK: Fribonden lukker 1/4. de har mistet et tilskud og må lukke.
Og så blev formandens beretning enstemmigt godkendt

3. Kassererens
budgetoplæg.

beretning,

aflæggelse

af

regnskab

og

Kassereren fremlagde regnskabet .Årets underskud skyldes at
holdkampgebyret er blevet ensrettet til 5.HK. Næste år bliver det endnu
værre; der forventes et underskud i nærheden af 2700,EA:Jeg siger kun en ting: pengepleje!
BP:Jeg spurgte FU for tre år siden. Vi har 2/3 af FU´s penge, og har på tre
fået 4252,- altså 1417 om året. Jeg forstår simpelthen ikke at FU ikke gør det
samme.

KCB:Fu har drøftet sagen, og vi er ikke en kapitalplejeforening.
JCP: Vi har ca. 40.000 i kassen. Vi sender ca. 30.000,- af disse hver kvartal til
DSU, så jeg tør ikke; og binde dem i tre år tør jeg slet ikke. Det er ikke vigtigt
for vores regnskab. Vi får så sponsorhjælp, der modsvarer lidt i den anden
retning.
KP: Problematikken er ikke ny.
BP: ja, vi gentager os selv.
SEK:Man må jo have en arbejdskapital. Sidste år kunne jeg godt forstå Broder,
men i år er jeg skiftet til FU´holdning, jeg er blevet klogere.
BP:Det er altså ikke nødvendigt med en så stor arbejdskapital.
VL: Det ville være rart med flere renter, men FU bestemmer.
EA: Jeg ville ikke skabe problemer; Broder har ret, men det er ikke et
kardinalpunkt.
VL: Budgettet, det stemmer ikke helt.
JCP: Der er få hundrede kroner i difference.
Herefter blev regnskabet godkendt med overvældende flertal.
4. Fastsættelse af kontingent
JCP: FU stiller forslag om at holde kontingentet uændret.
Og det var så det!
5. Forslag til vedtægtsændringer
KCB: Vi ville ikke revolutionere vedtægterne, da der er fusionstanker på bane.
JBA:Ikke nogle voldsomme ændringer; §12 er ikke det vigtigste ved en fusion
og for §3´s vedkommende er det ikke nogen ulykke hvis der er noget der ikke
virker.
Vedtægtsændringerne blev efter sletning af den fælles hæftelse i §12 godkendt
og lægges på hjemmesiden.

6.Indkomne forslag:

Forslag 1: (6-mandshold)
KF: Det er håbløst med transporten, det kan kun løses med geografi.
KCB:Holdskak-fusion har ikke været i gang et år endnu, og ultimatummet er
ikke godt for kommende fusionsplaner. Vagn´s indlæg på hjemmesiden er
vigtigt; og man ændrer ikke bare fordi to klubber ikke kan stille hold.
HA: Det er vigtigt med en mesterrække; små klubber kan ikke stille hold, så
ultimatummet er godt nok.
SEK: Jeg er enig med Niels; 6 mand på hverdage. Jeg mangler 4.HK´s
fingeraftryk på holdturneringsprogrammet. Det kan vi ikke leve med.
VL: I de sidste 10 år er kun 2 hold rykket op i mesterrækken.
SEK: Bov kunne spille Mester-2, men ikke om søndagen.
KP: Det er jo individuelle ønsker; men har vi overhovedet en holdturnering i
hovedkredsen om få år. Vagn´s model har rene linier og er principiel.
SEK: Har vi så fået en bedre holdturnering; jeg savner altså fingeraftryk.
KCB: 4-mands-hold er en 4.HK-ting, det er dog også noget.
JN: Kan man spille fusions-holdskak?
KCB: Ja, se Jerne
KP: Her hersker signalforvirring. Tør vi give FU et mandat vi ikke kender
konsekvenserne af?
KF: Det ville være trist hvis vi bryder med 5.HK
JBA: Der må gøres noget men et ultimatum er ikke vejen. Det ville være
bagstræberisk og dumt at afbryde samarbejdet: det er ikke 5.HK der er
problemet, men for få skakspillere.
MH:Fælles problemer, fælles løsning.
HA: På hverdage kunne det være små transporter, og længere om søndagen,
og så blandet hverdag/søndag.
HJ: Vi kan klare os, og vi kører langt.
JN: I 2.HK er det sådant at er transporten over 100-120 kilometer, så kan den
kræves flyttet til søndag.
BP: Hvis man vil spille, så er dagen ikke problemet.

SC: Det er hårdt for den arbejdende befolkning, der ikke har tid i hverdagen,
så helst søndag.
KF: Det skal kunne aftales klubberne imellem.
KCB: 2.HK-modellen er OK. 4HK oprykning endnu et fingeraftryk; Jeg tror ikke
vi kan pille ve 8 mands-reglen.
SEK:Det skal laves så alle klubber kan være med. A-rækken er det største
problem.
KF: I B-rækken er der 12 hold, 4 hold fra både 4. og 5 HK er faldet fra.
KP: Det er umuligt at strikke et kompromisforslag sammen.
KF: Der er stor uenighed, men skulle udvises mere fleksibilitet.
HA: 6-mandshold eller vi afbryder.
KCB: Man kan ikke lave forskel på to rækker med oprykning.
EA: Du var ved at lukke diskussionen for 10 minutter siden; fleksibilitet er ikke
nøgleordet, og så må vi videre.
UH: Lad hjemmeholdene bestemme om det skal være hverdag eller søndag.
KP: Hverdage falder nogen fra, søndage falder andre fra. FU fornemmer
tvivlen hos klubber, og må komme frem med noget bedre.
VL: Vi skal vel stemme om forslaget.
Niels Falsig´s forslag #1: For:1

Imod:11

blank: 2

Svend Erik Kramer´s forslag om at flytte kampe fra søndag til hverdage:
for: 4
imod: 9
Blank 1
KP: Konklutionen må være at FU får et åbent mandat, til at drøfte med 5.HK.
KCB: Ikke noget at stemme om; men efter denne diskussion skal FU tale med
5.HK, og arbejde med de ting der er fremkommet i dagens debat.
Her anså ordstyreren at der var behov for en strategisk rygepause
Således forfriskede startede man så på Niels Falsig´s andet forslag.

Forslag 2 (HK.-blad til alle)

KCB: Det er overflødigt, alle klubformænd kan maile Bjørnskov om flere.
Hjemmeside?? (med et sigende blik på vores webmaster)
PP: UHA
Forslag 3 (Debatforum)
PP: Jeg aner ikke om andre hovedkredse har, men kan undersøge det. DSU er
på Facebook, hvor der er moderatorer ansat.
En person blev af DSU sat til at holde øje, men måtte give op, FU har ikke et
problem, men kan hjemmesiden blive det.
Forslag 4 (Mødetidsforskydning)
KCB: Ikke noget FU kan godtage af praktiske årsager.
HA: Jeg ønsker lidt mere elastik, når man kører forkert.
BP: For nogle er 1 time for længe at vente.
JCP: Jeg vil mene at 1 time er fremskridt. I øvrigt er kamptelefonen i Tønder
blevet forsvundet.
HA: Så ”kun” en time.
SEK: En ½ time er for lidt.
KCB: Hos FIDE er ventetiden 0!!
Det blev herefter vedtaget, at FU forsøger at få reglementet ændret, så
ventetiden udvides til en time.
Her opstår der et lille intermezzo, da kassereren efter at være
blevet gjort opmærksom på en regnefejl i budgettet, af Vagn Lauritzen rejser
sig og siger:
JCP: Jeg er ved at være for gammel; jeg har lavet en forkert sammentælling,
så jeg sætter min post til diskussion.
Jens Carl rejser sig og forlader rummet.
Der er ingen tvivl i forsamlingen, der er ingen grund til at skifte ud på posten,
så da Jens Carl kommer tilbage er han stadig kasserer.

7. Valg

Kai Bjørnskov og Søren Krabbenhøft blev genvalgt uden modkandidater.
Da FU under formødet havde besluttet at bibeholde konstitueringen ifald der
var genvalg til FU, så ser FU ud nu , som før generalforsamlingen. Herved blev
der ikke en pause til at lade FU konstituere sig, da dette nu er overstået.
Der var også genvalg til:
Susan Clausen
Gert Jönck

Supplant til FU
Revisor

Og så var der valg til Svend Erik Kramer som Revisorsuppleant

8. Sønderjysk Enkeltmands Turnering
KP: Det her er sidste skud i bøssen. Vi har brugt mange kræfter på det. Men
meningerne om det har været spredt fægtning.
KCB: Det er et rigtigt godt projekt, og kan gå hen og blive rollemodel for
fremtidige turneringer.
KF: Det har vi allerede talt om. (Alssund er vært i 2012, red.)
EA: Der er stadig geografiske forskelle.
JCP: Vi har jo i FU diskuteret tilskuddet; men rent principielt, de 2000,-; der er
jo kun 6 spillere der skan blive Sønderjydsk Mester. Hvorfor skal 1.præmie
være 1000,-. De bør fjernes og hele beløbet spredt ud over hele feltet.
KP: Det giver i forvejen en lav timeløn at spille skak.
BP: I alle andre enkeltmandsturneringer er det den enkelte klub der
bestemmer.
KCB: Det er jo Hovedkredsens turnering; og så er der jo signalværdien.
HA: Det er godt med en rimelig præmie, men for mit vedkommende, så kigger
jeg på spilledatoer og ikke præmiestørrelser.
Og så blev spørgsmålstegnet udfor Haderslev 2013 fjernet
9. Holdturneringen
KCB: FU skal have en ny Holdturneringsleder, da Karsten Fyhn er stoppet.
Fusionen i holdskakken er efter et par skønhedsfejl, gået rigtigt godt, og vi har
ikke konkrete forslag til forbedringer; kæmpe ros til Karsten Fyhn
10. Pokalturneringen 2011

Pokalskakken er igen i år i sikre hænder
Pokalskak Tønder lørdag 7.maj 09.30
Der kan godt være flere hold.
11. SGP
SEK: På det sportslige plan, så kører det fantastisk. Rent bortset fra stævnet i
Esbjerg så har det været en succes. Men der er ikke tvivl om at nogle terminer
er bedre end andre. Der har været 267 deltagere, fordelt på 163 personer;
men se meget mere på hjemmesiden.
Så er der det rent administrative. Det har taget op mod 1½ måned inder der
skete noget i visse tilfælde. Det er noget makværk. Da Falsig havde stævnet
var resultaterne der dagen efter. Jeg gør sæsonen færdig, men der skal nye
kræfter til.
HA: Det skal laves sådan som det blev under Falsig, alt andet er noget klyt.
SEK: Der er desværre ikke den samme selvjustits.
JBA: Jeg har kun hørt positivt, så det ville være synd, hvis det går ned.
KCB: Noget skal der gøres, jeg taler med 5.HK.
PP: De kommer på , når jeg får dem; men jeg skal have dem først.
KCB: FU burde pålægges at gøre noget ved problemet i 5.HK.
12. Initiativprisen.
KCB: FU har valgt ikke at indstille nogen til prisen i år, da der ikke er nogen der
rager op.
SEK: Der er da Vojens eller Tønder, der sker der da noget med de unge. Og så
er der signalværdien af ikke at indstille nogen.
EA: Hvis FU finder en kandidat, så skal den møde i påsken; det er pinligt når der
ingen er.
JBA: Det er jo DSU´s ansvar, det er deres delegeretmøde.
KCB: Jeg synes ikke at jeg jeg kan stå ved at dele en pris ud.
KP: Ja, der er ingen indlysende grunde.
JCP: Falsig har rumsteret med Kramer i noget grænseoverskridende.
SEK: Der sker da noget, så det er dårlig reklame ikke at vælge en klub.
KP: Jo, men ikke noget vi kan stemme om.

KCB: Der mangler altså lidt substans.
EA: Det er lidt træls, der er kun 3 fra Leck med, så meget grænseoverskridende
er det ikke. Dette er ikke stedet, så lad FU klare det.
JBA: Vi skulle måske sætte overlæggeren, så vi kunne vælge en hver år.
SC: Man skulle måske
beslutningsgrundlag.

sende

dokumentation

til

FU,

så

FU

har

et

13. Hæderstegn.
FU pegede på Uwe Hansen, Aabenraa, som tak for godt arbejde som tovholder
gennem mange år i sin klub.
UH: Jeg ved slet ikke hvad jeg skal sige, jeg er helt overrasket, men tak.

14. Ungdomsaktiviteter
HJC: Der er måske sidste tur til Tjele, de er nede på 2 skakelever.
Der har været stor fremgang i SGP-regi, der er 30% flere juniorer med.
Så er der juniorsamling 17.september klokken 10.00 i Graasten.
SEK: Jeg har ikke set noget referat fra turen.
HJC: Det vil der blive rådet bod på.
15. HB-møde
KBC: På det seneste HB-møde var det eneste der har interesse for os, ud over
problemerne på Tjele, snakken om strukturændringer. Ikke at der er noget
konkret, men en masse strøtanker, med henblik på senere at kunne bruges, men
det ligger et godt stykke ud i fremtiden.
16. Næste Generalforsamling.
Det bliver 25. februar 2012 i Vojens.
17. Eventuelt:
Der var ønske om medlemslister med større margen så der ville være plads til
perforeringen; løsningen er charteques.
HA: Jeg mangler input; hvad som helst; skaksjov, turneringsreferater,
klubmester etc. Jeg kan ikke selv finde dem, så hjælp mig.
KP: PÅ hjemmesiderne sker der da noget.
Susan Clausen fortalte om sine oplevelser omkring sent afbud på mail. Mår
man kommer hjem fra arbejde og lige når en bid brød og skal afsted igen, så

er det ikke lige mailen man når at læse. Forsamlingen var enig.
Hvorefter vores ordstyrer Karl Posselt hævede mødet, med tak for god ro og
orden.
Og så blev der serveret.
FU ser herefter således ud:
Formand:
Kai Christian Bjørnskov
Kontingentansvarlig: Jens Carl Petersen
Kartoteksfører: Jacob Buris Andersen
Juniorleder:
Hansjørgen Clausen
Referent: Søren Krabbenhøft (Sekretær)

Addendum
Formanden har udtrykt ønske om at klubber der ikke kommer til
Delegeret-mødet, kan maile fuldmagter til ham, da vi ellers står
svagere ved afstemninger

