Generalforsamlingsreferat 23.2.2013
Mødested: Tønder Skakklub.
Deltagere:
Bov Skakklub.- Svend Erik Kramer (SEK)
Dansk Skakklub Oversø-Frørup. – fravær uden afbud
Gråsten Skakklub.- Susan Clausen (SC)
Haderslev Skakklub.- Se FU
Hejls Skakklub -fravær uden Afbud
Løgumkloster Skakklub.- Vagn Lauritzen (VL)
Ribe Skakklub.- Peter Pharsen (PP)
Skakklubben Alssund. - Broder Petersen(BP),Karsten Fyhn(KF),Kim Czepluch(KC)
Tønder
Karstensen(CK)

Skakklub-

Niels

Falsig(NF),Helge

Vamdrup Skakklub.- Hans Christian Baagøe (HCB)
Vejen Skakforening – Se FU
Vojens Skakklub.- Karl Posselt (KP),
Aabenraa Skakklub.- fravær uden afbud

FU:

Kai Bjørnskov. Haderslev (KB)
Hansjørgen Clausen, Gråsten (HJC)
Jacob Buris Andersen, Haderslev(JBA)
Søren Krabbenhøft, Vejen (SK)
Jens Carl Petersen, Tønder (JCP)

Andersen(HA),Christian

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning, aflæggelse af regnskab og budgetoplæg.
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
5.1: Forslag om holdturneringsreglementet (KP+NF)
5.2: Forslag om holdturneringsreglementet II (KP+NF)
5.3: Forlag til ændring af SGP-reglement (Holger Hovgård, Haderslev)
6. 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. Svend Erik Kramer modtager genvalg
7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering (i år i Haderslev)
Kalenderen:

2014 Gråsten
2015 Vojens

9. Holdturneringen
10. Pokalturneringen 2013
11. SGP
12. Initiativprisen.
13. Hæderstegn

14. Ungdomsaktiviteter
15. Nyt fra HB
16. Skoleskak – redegørelse ved Kredsformanden
17. Næste Generalforsamling
18. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Formanden (KCB) foreslog Niels Falsig (NF) som dirigent, der modtog valget.
Niels takkede for valget og konstaterede at varslerne var overholdt så ingen problemer
der. Deltagerne præsenterede sig med klubtilhørsforhold.
2. Formandens beretning.
Formanden mindedes de afdøde medlemmer: Vagn Jacobsen, Frede Andersen, Godtfred
Sloth Jensen og Egon Skovsende, men et øjebliks tavshed. Skulle der være nogle glemt,
så er de med i vores tanker.
Det har både været udsendt til klubformænd og tilgængelig i det omdelte Nyt fra
Sønderjydsk Skak, læs dette for den fulde tekst.
Medlemsflugten er ikke helt stoppet
Aktivitetsniveau i Hovedkredsen, herunder Holdturneringen
FU
HB
Samarbejdet med DSS i hovedkredsen
Formandens beretning enstemmigt godkendt
3. Kassererens beretning, aflæggelse af regnskab og budgetoplæg.

Kassereren fremlagde regnskabet, med omhyggelige noteforklaringer. Årets overskud
blev på 1564,19. Resultatet skyldes at Tjele blev aflyst.
Kassereren undredes over at der af og til tilfaldt hovedkredsen nogle penge for
enkeltmedlemmer. Så blev betalingsfristerne belyst, vi fik kartoteket mysterier opklaret.
Herefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget.
Kassereren gennemgik så budgettet for kommende sæson med et stipuleret o,-,
medmindre der skal betales for et alternativ for Tjele, fx i Neksø. Herefter forsøgte
Kassereren så at sælge overskydende regnskaber, uden den store succes.
4. Fastsættelse af kontingent
JCP: FU stiller forslag om at holde kontingentet uændret.
JCP: Der er deadline for betaling af vores hjemmeside 1.oktober, og den skal så opsiges
senest 3 måneder før. Jeg forstår slet ikke hvorfor det skal være så dyrt; vi giver
200,-/årligt for hjemmesiden i Tønder og i skat-unionen er 45,-.
PP: Det er fordi den har multiadgang, så alle formænd kan lægge noget ind på siden.
Det er ikke alle hjemmesider der kan det, og så er der det med sikkerheden, det koster.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

5.Indkomne forslag:
Karl Posselt fremlægger hans og Niels Falsigs forslag.
1. Forslag om ændring af tidspunkt, så 4. HK's holdturnering undtagen
mesterrække 1 spilles i ugen efter divisionsturneringen
KP: Problemet er efterårs- og vinterferie, og så uge 2 hvor mange klubber endnu ikke er
startet.
KCB: Divisionsturneringen er ikke lagt endnu, det kunne finde på at drille os. Da
holdturneringen er fælles med 5.HK skal det også godkendes der. FU er indifferent til
forslaget, så det er Generalforsamlingen der skal afgøre det.
SEK: Hvis det kan hjælpe andre, så er det i orden med os.
HA: Det giver for kort tid, hvis man både skal spille holdskak om søndagen og så
klubturnering om mandagen.

KCB: Nu kan Holdturneringslederen jo altid give dispensation.
SC: Hos os laver vi ikke klubturnering, før holdturneringen er fastlagt.
VL: Det har ingen betydning, men divisionen er fastlagt.
KP: Det er vigtigt med faste datoer overfor 5.HK.
Forslaget

gik til afstemning: 7 for og 2 imod, forslag vedtaget.

2. Forslag om, at holdturneringsprogrammet fremstilles og udsendes i et antal
af 1 pr. hold og 1 til hver klubformand. Samtidig lægges programmet på nettet i
en PDF-fil, så klubberne kan udskrive det antal, man ønsker.
KP: Der er meget godt at sige om vores holdturnering, men det er utilfredsstillende kun
at få to holdturneringsprogrammer; der skal være til alle holdets spillere.
SEK: Det er et stort arbejde. Styrkelisten er ikke med, fordi der kommer så mange
ændringer til den. Vi lever i en digital verden.
KC: Det burde kun være på nettet.
SEK: Næste år er sidste år med et hæfte.
KCB: Problemet er at man ikke kan printe fra vores holdturneringshjemmeside. Vi laver
det i år, derefter kun digitalt.
KP: Der står at vi får masser, men det gør vi jo ikke.
JBA: Det skal alligevel ændres næste år, så vi skal kun leve med det i år.

KB: Så er der kommet et forslag om, at skoleskakklassen deles i 2 klasser, så de svagere
spillere også kan få jævnbyrdig modstand.
NF: Ikke nogen nem situation, hvad hvis de rykker op.
KP: Der er mange ingredienser i dette her. De vil få bedre konkurrence og det ville virke
mere naturligt.
SEK: SGPs styrke er at det rummer alt.
NF: det er meget kompliceret.
KCB: Om man vil vedtage forslaget, må det sendes til SGP - Udvalget, som må have et
udvidet mandat til at forsøge at løse det.

Forslag enstemmigt

vedtaget.

KCB: Så er der kommet forslag fra Alssund om rettelser til holdskakreglementet.
Forslaget er behandlet i FU. Der er 3 elementer: 1) Småfejl, som med tak er modtaget
og rettes. 2) Præmierne er forskellige i de to hovedkredse, så de er derfor ikke nævnt i
programmet. Det skal de imidlertid i henhold til reglementet - så det må klares. 3)
Forslag til ændring af §8 om antallet af partier, den enkelte spiller på spille.
Formuleringen her er vedtaget sammen med 5.HK og indeholder ingen ændringer i
forhold til den gamle formulering. Der er herefter intet, generalforsamlingen skal tage
stilling til.
6. Valg
Kai Bjørnskov og Søren Krabbenhøft blev genvalgt uden modkandidater.

Der var også genvalg til:
Susan Clausen

Supplant til FU

Gert Jönck

Revisor

Svend Erik Kramer

Revisorsuppleant

Så var det madtid, og FU benyttede pausen til at konstituere sig; alle bliver på
deres pind.

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering

KCB: Så skal vi tale om Indskud, sted om 2 år, og turneringsform.
JCP: Det kan undre mig at man bruger 20 medlemmers årskontingent på et meget lille
udsnit af spillere. Det er en meget lille procentdel der overhovedet kan kvalificere sig til
den gruppe. Nu er det ikke udgiften som sådan, men hvordan den bruges.
KP: Fordelingspolitisk har du ret, men det er klubberne selv der bestemmer.

HA: Det er i hvert fald en turnering der er værd at bevare.
KP: Der har stået engang at det var det fulde beløb.
KCB: Der er en vejledning på nettet. Hvis de stærke ikke kommer, så lukker
turneringen; vi vælger at gøre eliten glade.
JVP: Det er derfor medlemstallet falder, det er for elitært.
KCB: Det der står er autoritativt; det skal følges indtil Generalforsamlingen vedtager
noget andet.
JBA: Der må frigøres ressourcer tilde andre klasser.
KP: Ikke enig med Jens Carl, men med Helge, få skal ikke straffes. Men det er nyt for
mig at de 2000,- skulle gå til vinderen.
NF: Hvor mange spiller for pengenes skyld, sikkert meget få.
KCB: Vi overlader det jo til den enkelte arrangør selv at bestemme.
HA: Det er meget vigtigt at det ligger, så det ikke falder sammen med noget andet.

KP: Dybest set, skal det ligge på et bestemt tidspunkt.
JBA: Hvad med dem, der har meldt sig til under falske forudsætninger.
KCB: Nu ser vi hvordan Graasten spænder af, men jeg kan godt følge Karl i at det bør
ligge fast. Med hensyn til 2016 burde Aabenraa spørges, men hvis ikke så Haderslev.
9. Holdturneringen
SEK: Der var tre spillere der fik maksimum. Årsagen til at holdsamarbejdet med 3.HK gik i
vasken, var at deres formand ikke havde mandat til forhandling. Det gør vel ikke så
meget, men ærgerligt alligevel. Vores holdturneringshjemmeside virker, efter en stat med
nogle børnesygdomme, især i første runde. Der er lidt bøvl med webmasteren, han har
ikke styr på deadlines. Christian Dahl (5.HK´s turneringsleder) har spurgt mig:” Kan du
ikke snakke med ham, jeg kan ikke”. Klubberne er rigtigt gode til indberetninger. Af
tekniske årsager er turneringen ikke ELO-rated, men bliver det fra kommende sæson.
KCB: Den med ELOén tager jeg på mig. Hvordan få max-spillerne præmierne?
SEK: Listen er sendt til Jens Carl.

KCB: som så giver klubberne besked.
KP: Stor ros til dig, Kramer, og godt du tog den. Vi skal også selv være ops på fejl.
NF: Jeg vil sige som Karl, godt du tog den.
SEK: Hvis der kun dukker to op, ja så spiller de to. Der er jo synd for dem der er kommet
frem at de ikke kan spille. Men i Mesterrækkerne er der ingen kære mor, men længere
nede…
10. Pokalturneringen 2012
NF: Vi skal have masser af skoleskakspillere, så de kan lave egne grupper. Kan der i
øvrigt bevilges præmier til skoleskakspillere?
SEK: Det kan jeg godt klare, jeg laver jo alligevel til SGP.
KCB: Vi kan spørge DSS, hvis ikke den ene kan, så…
Pokalskak Tønder lørdag 4.maj 09.30
Der kan godt være flere hold.
11. SGP
SEK: Det er bare stort, og kan ikke blive meget bedre. Det ligger bare ikke så godt midt i
holdturneringen, og så er der lige E45. Langs den er det ok, længere vestpå falder
antallet. 3.HK fik invitationen, men Ejby lavede ingen marketing, så det blev ikke til
noget. 3.HK kan vi ikke samarbejde med. Antallet jævnt fordelt men ikke mange fra
3.klasse. Næste gang er i Grindsted.
(http://www.grindstedskakklub.dk/html/misc/sgp2013_form_active.html)

KCB: Det er en af vores største successer, så den skal bare markedsføres.
12. Initiativprisen.
FU har indstillet Haderslev Skakklub for deres juniorarbejde.
13. Hæderstegn.
FU pegede på Peder Pharsen, som utrættelig webmaster

14. Ungdomsaktiviteter
HJC: SGP kører rigtigt godt, og der kommer flere og flere spillere. Tjele blev aflyst,
man prøver at finde på noget nyt i påsken. Vi har et godt samarbejde med skoleskakken.

15. Nyt fra HB
Dansk Skaksalg har givet kæmpe underskud, og DSU har taget magten og rekonstruerer.
Så er der fremkommet et forslag om ændring af holdturneringen, som er rundkastet til
alle formænd. I korte træk; vandtætte skodder mellem division og hovedkreds; ingen
oprykning fra mesterrække, men kval-række (3.div.) som bliver invitations-række.
Alle hold i hovedkredsene bliver 4 mands hold.

16. Skoleskak – redegørelse ved Kredsformanden
KCB refererede fra Kredsgeneralforsamlingsreferatet. Kort fortalt så går det fremragende
og det er svært at få armene ned.
SEK: Vi har afholdt sommerskak i 10 år. Vi har nogle der går i dansk skole i Flensborg,
så de må ikke.
NF: Vi er startet forfra; de er meget små og meget levende, så Christian er kommet på
arbejde.
Her fortalte Niels om en institution har besøgte på en ferierejse, og var meget imponeret.
Skak fyldte 1/3 af skoleskemaet, sammen med engelsk og et eller andet med
udtryksformer.
CK: Vi håber at flere kommer til, men de er meget nybegyndere. Vi bruger så 3-2-1
point, så alle får noget med.
JCP: Det gør vi i skat.
KCB: Sydslesvig arbejder på noget integration, men kan på nuværende tidspunkt ikke
lovet noget
17. Næste Generalforsamling.
Det bliver 22. februar 2014 i Ribe

18. Eventuelt:
HA: Jeg forstår det ikke, HK-ny har da tidligere være eget punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingen er ikke i kalenderen på nettet; jeg gik kalender igennem , ikke
mange bruger den. Bladet er meget præget af de turneringer jeg selv deltager i, og det
bliver meget sydcentreret. Skriv om klubmestre i lukkede turneringer og lignende.
Udvælg et klubmedlem til presseansvarlig; der er for mange der ikke bruger bladet.
NF: Få lavet nogle fyldige interviews med vores giraffer.
KCB: Vi kigger på hjemmesiden. Junior B-række; så mange B-hold har vi heller ikke,
men vi kan da godt se på om det var muligt.
NF: Der er ikke hold nok, men man kunne lave det som pokalturnering med vind eller
forsvind.
VL: Påskelyn, vi håber på større fremmøde. udover vores byturnering, så har vi noget
der hedder P4 lege; en hurtigskakturnering med tidshandicap, men kan ikke vinde noget.
KP: Kartoteksændringsdato findes, og vores nye kartoteksfører mere flexibel.
SEK: Vedbliv med at sende kontrollister, selvom der ikke er mange ændringer.
BP: Unødvendigt da formand eller kasserer har fuldstændigt styr på det.
VL: Dejligt at Jacob har tid, man får aha-effekter.
JBA: Jeg kan sende en reminder, så de der ønsker det, kan få en.
HCB: Der er nogle meget gamle fejl fx adresse, hvor kommer de fra?
JBA: Det er noget der er uden for min kontrol

Således endte så den Generalforsamling

FU ser herefter således ud:

Formand: Kai Christian Bjørnskov

Kontingentansvarlig: Jens Carl Petersen
Kartoteksfører:

Jacob Buris Andersen

Juniorleder: Hansjørgen Clausen

Referent: Søren Krabbenhøft (Sekretær)

