Generalforsamlingsreferat 21.2.2014
Mødested: Ribe 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.- fravær uden Afbud
Ribe Skakklub.- Peter Pharsen (PP)Jørgen Stavnager
Skakklubben Alssund. - Broder Petersen(BP), Karsten Fyhn(KF)
Tønder Skakklub- Niels Falsig(NF)
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) Afbud
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
To indkomne forslag omhandlende Holdturneringsreglementet
6. Valg
a: Valg af FU medlemmer: Jens Carl Petersen og HansJørgen Clausen
modtager genvalg. Jacob Buris Andersen modtager ikke genvalg, men tilbyder at fortsætte som Ratingkartoteksfører
b: Valg af suppleant til FU.
c: Valg af kritisk revisorer. Gert Jönck modtager genvalg
d: Valg af revisorsuppleant.
7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering
Kalenderen: 2014 Gråsten
2015 Vojens
2016 ??
8. Holdturneringen
9. Pokalturneringen 2014
10. SGP
10.1 Rapport
10.2 Valg til SGP-udvalg. Sv. E. Kramer har indvilget i et sidste år.

Ang. Pkt. 11 og 12. Hovedbestyrelsen har krævet indstillinger senest den 2.2.14. FU
har behandlet forslag via mailkorrespondance og truffet afgørelse om indstilling.
11. Initiativprisen.
12. Hæderstegn
13. Ungdomsaktiviteter
14. Andre aktiviteter
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: Ole Jensen, Graasten og Bent Brunebjerg, Vejen, med et øjebliks tavshed.
Det har været udsendt til klubformænd, læs dette for den fulde tekst.
Medlemsflugten er stoppet
Aktivitetsniveau i Hovedkredsen, herunder Holdturneringen
FU
HB
Samarbejdet med DSS i hovedkredsen
KP: Medlemsnedgangen er stoppet, så skal vi bare have den vendt. Skal vi ændre på
tingene nedefra fx fusion med 5.HK? Hjemmesiden skulle være lettere at arbejde med.
KCB: 9.hk lodret imod, så intet nyt. Delegeretmødet skød alting ned, så det kan ikke
ske oppefra. Nedefra er ikke optimalt med de små samarbejdsaftaler der allerede forelægger
Formandens beretning enstemmigt godkendt
3. Kassererens beretning, aflæggelse af regnskab og budgetoplæg.
Kassereren fremlagde regnskabet, med omhyggelige noteforklaringer. Årets overskud
blev på 5579,99. Resultatet skyldes at Tjele ikke blev til noget, Hovedkredsbladet er
død og hjemmesiden er blevet billigere..
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Kassereren gennemgik så budgettet for kommende sæson med et stipuleret 3800,-i
overskud
4. Fastsættelse af kontingent
JCP: FU stiller forslag om at holde kontingentet uændret.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
5. Indkomne forslag:
5,1: Ændrede ur-indstillinger
KB: Glimrende forslag, der gør at partierne bliver kortere.
KP: Overgangsordningen?
KCB: Det er ikke fastlagt endnu

NF: Er 5. HK med på dette her?
KCB: ja, de har de samme forslag.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
5,2: Ensretning af straf i forbindelse med brug af ulovlig spiller.
SEK: Lad mig slå fast at partiet altid er tabt. Begrundelsen for forslaget er at samme
forseelse bør give samme straf. Som det er nu er straffen afhængig af den ulovlige
spillers resultat, og kan variere fra ½ til 2 point. 2 point er meget i 4-mandsrækker.
Med forslaget vedtagelse vil straffen altid være 1 point.
KCB: Et rigtigt godt forslag.
Forslaget vedtages enstemmigt.
6. Valg
Jens Carl Petersen og HansJørgen Clausen blev genvalgt uden modkandidater.
Da Jacob Buris Andersen ikke genopstillede skulle der findes en ny.
Pharsen plæderede så godt for sig selv, at han blev valgt, således at FU endelig skulle
kunne få hjemmesiden op at stå.
Der var også genvalg til:
Susan Clausen

Supplant til FU

Gert Jönck

Revisor

Svend Erik Kramer

Revisorsuppleant

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering
SC: Graasten er i fuld gang med forberedelserne, se omdelte indbydelser. Vi har fået
lov at spille på skolen, og på indbydelsen er der overnatningsmulighedsalternativer. Vi
låner 10 livebrætter, så de kan komme direkte på internettet. Så vi håber på mange
deltagere, foreløbigt er der flest fra 5.HK. Da vi har 90 års jubilæum arbejder vi på en
overraskelse. Så bliver der nogle rigtigt flotte t-shits fremstillet, som med sponsorat
kommer til at koste 100,-.
NF: Det lader til at være i gode hænder. (Sønderjysk underdrivelse, Red.)
8. Holdturneringen
SEK: Optakten var mildest talt kaotisk da hjemmesiden ikke virkede, så der var rigget
en nødplan til. Men stort set på dagen for starten på holdturneringen kom hjemmesiden
op at stå igen, i hvert fald nogenlunde. Men nu har jeg næsten glemt hvor galt det var i
starten. Der blev øffet lidt over indplaceringen af hold, men i sidste ende blev det at
Turneringslederen altid har ret.
KP: Når der har været rod på hjemmesiden er det altid blevet hurtigt rettet.
SK: Jeg havde mistet logon-koden til hjemmesiden. Ros for hurtigt svar.

10. Pokalturneringen 2012
NF:

Vi håber på en masse skoleskakspillere så de kan lave en egen gruppe
Pokalskak Tønder lørdag 5.april 09.30

11. SGP
SEK: Deltagerantallet er samlet set det samme som sidste år, desværre er der nedgang i skoleskakspillere. Sidste år var der i alt 44 spillere i år kun 25. der er bekymrende da det jo er god integration ind i klubberne. Vi er slet ikke dygtige nok til at få
dem over i klubberne.
KCB: problemet er at når der ikke er nok, så kan vi ikke dele i to grupper; det medfører at de svageste bliver væk.
NF: ja, dem fra Tønder var blevet mast.
KP: Der er jo nogle der taber alle kampe, men der er jo også det sociale og slutmedaljen, så det at man taber er ikke hele problemet.
PP: Der er også problemer med forældrene; vi havde ikke plads nok til dem, så det
var problematisk.
KCB: Så må man lave forældreturneringer.
NF: Det er godt med forældreopbakning, men er der ikke plads nok i bilerne, så er det
forældrene der må blive hjemme.
SEK: Ja, vi skal have børnene afsted, så må de gamle blive hjemme. Dette er så mit
sidste år i SGP-regi.

KCB: Priserne skulle være indstillede inden HB-mødet 2/2-14
12. Initiativprisen.
FU har indstillet Graasten Skakklub for deres aktivitetsniveau
13. Hæderstegn.
FU pegede på karl Posselt, som utrættelig har 14 kasketter på, men stadig har tid til
skak.
KP: Takker, men ikke nødvendigt, arbejdet bærer lønnen i sig selv.
14. Ungdomsaktiviteter
HJC: Aktivitetsniveauet er dalende, men SGP holder dem til ilden. De er ikke så mange, men så stærke at de kan spille i åbne rækker. Angående Tjele-sagen, er der stadig ikke kommet noget nyt.

15. Andre aktiviteter
NF: Vi har jo grænseturneringen sammen med Løgum og tyske Lech, en 7 runders
turnering med en runde om måneden. Vi har også 10 minutters lynskak med handicap,
vældigt underholdende

16. Nyt fra HB
KCB: Det var mest om diverse spiller resultater, og så at medlemstallet er stabilt.
NF: ja, det er jo skoleskakken der løber med rosen.
KCB: Lars Schandorff bliver nok ny landstræner. Holdturneringssystemet er godt nok,
men fejlbehæftet og kun 1 til at rette det. Kalenderen er ikke klar endnu da DSU afventer fastlæggelse af Bundesligaen.
17. Skoleskak – redegørelse ved Kredsformanden
KCB refererede fra Kredsgeneralforsamlingsreferatet. Kort fortalt så går det fremragende. Vi har fx fået en DM i u8 i pigeskak.
NF: I Tønder går de all in. Jeg var imponerede over at se 120 spillere i en aula spille
skak, så det ser fint ud. Med den nye skolereform, kommer skak på programmet.
KCB: Ja, som understøttende del, men kommunerene er ikke ret langt i processen,
men det er vigtigt at få foden indenfor, DSU er misundelig over DSSUs penge og hurtige beslutningsgange. DSU har slet ingen kobling til skoleskak, så det er meget svært
at få spillere over.
Da det efterhånden er et problem at skoleskakledere ikke står i klub, så må vi til at
uddanne nogle der gør. Vi må have en anden tilgang end DSU, til skoleskakken.
KP: DSSU er allerede bevilget 3 million til projekter. Forældremotivationen er til stede.
Der er måske nogle af os der snart vil få for lidt fritid.
PP: Vi har problemet at to skoler sammenbygges, og det kaos medfører at vi aldrig
spiller samme tid eller sted. Jeg må konstatere at forældre er værre end børn.

18. Næste Generalforsamling.
Det bliver 21. februar 2015 i Vojens

20. Eventuelt:
JCP: Fremlægger listeproblematikken og får implementeret at lister udsendes og skal
i rettet tilstand returneres senest 10 dage senere. Kartoteket er snedigt, det kan godt
rykke spillere op, men den anden vej, fra voksen til senior, skal gøres manuelt. Så det
er noget værre bøvl at se igennem, så det vil jeg gerne overlade til klubberne. Overfladepost virker ikke godt nok, så er det muligt at bruge mail i stedet. Jeg sender liste
rundt, til påtegnelse af hvilken mail der skal have besked og husk at vise hvordan i
overfører, så G eller K på listen.
BP: Vi har fået en IP, der ikke er så gammel, følger han 65 års-reglen?

JCP: Det er kun alderen der afgør, vi har ikke andre takster i dag.
KCB: Så forelægger der en invitation til Turneringsleder-uddannelsen i Odense.
KP: Karl kunne berette om at han er kommet ind i Seniorkomiteen, om at Senior-DM
kører og at der bøvl fordi nationale aldersgrænser ikke matcher FIDE´s
JCP: Tak for tilbagemeldingen, kun Oversø- Frørup skal stadig ringes op; hun vil så
gerne tale dansk i telefonen.

FU konstituerede sig og ser herefter således ud:
FU
Formand: Kai Christian Bjørnskov
Kontingentansvarlig: Jens Carl Petersen
Hjemmesidespecialist: Peder Pharsen
Juniorleder: Hansjørgen Clausen
Sekretær: Søren Krabbenhøft
Associeret FU:
Kartoteksfører:

Jacob Buris Andersen

