Referat af Generalforsamling i Hvidovre Skakklub.
Generalforsamling afholdt lørdag den 29, august 2020.
Antal fremmødte medlemmer 16.
1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen og henviste til den udsendte dagsorden, hvor første
punkt var valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Bjarne Håkansson og Bjarne blev valgt enstemmigt.
Bjarne kunne som det første konstatere, at Generalforsamlingen var lovlig, idet
indkaldelse med dagsorden og regnskab var sendt til medlemmerne den 24. juli og i
henhold til Vedtægterne § 3 er kravet udsendelse 12 dage før afholdelse af
Generalforsamling.
At Generalforsamlingen først afholdes i august og ikke inden udgangen af maj skyldes
Covid 19.
2. Godkendelse af referat fra sidste års Generalforsamling.
Dirigenten gjorde opmærksom på, at referatet fra sidste år ikke ville blive læst op,
men spurgte om referatet kunne godkendes.
Referatet blev enstemmigt godkendt.
3. Beretning
Dirigenten gav herefter ordet til formanden.
Klubben havde være med i ”Aktiv Sommer for Børn og Unge” og for første gang var
Avedøre Bibliotek med. En aktivitet som Hvidovre Kommune honorerede med 3.500
kr. Beløbet dog klausuleret til af køb af skakmateriel.
Herefter den årlige urmatch mod Damhus som vi tabte 7½ mod 10 ½.
Herpå fulgte en intern ikke ratet turnering samtidig med at holdkampe i KSU-regi
begyndte i oktober.
Så var det blevet tid til at afvikle Jyske Bank Open, men vi måtte pga. manglende
tilmeldinger aflyse turneringen og udsætte den til 2020.
Hvidovre Skakklub var repræsenteret ved såvel Midsommer som Høstfest i Avedøre
og klubben fik et honorar på 1.600 kr.
Efter en fin juleafslutning begyndte kampen om klubmesterskabet i det nye år.
Konceptet var nyt – tre 6 mandsgrupper i indledende runde og herefter 3
finalegrupper og vinderen i den bedste gruppe er klubmester.
Klubmesterskabet blev Niels-Peter Nielsen. Nr. 2 blev Flemming Louv Sørensen
Pengepræmien deles dog ligeligt, da der var point lighed.

Inden vi var nået til afslutning af klubmesterskabet blev alt lukket ned den 12. marts
og først igen den 9. juni var det muligt at møde op i klubben.
Klubben har fået en ny sponsor i Restaurant Halvleg – klubben får trøjer med
Restaurant Halvleg på den ene side og Hvidovre Skakklub på den anden med teksten
– når du tænker dig om.
Denne tekst fik formanden til at gøre opmærksom på, at i holdturneringen rykker
førsteholdet ned i første række – vandt den sidste kamp 5 – 3 mod Damhus, skulle
have vundet 6 -2 også andet holdet rykker ned. Begge hold er dog så stærke, at de
sikkert rykker op igen i den kommende sæson.
Herefter spurgte dirigenten om der var spørgsmål og eller indvendinger mod
formandens beretning, det var ikke tilfældet, hvorefter denne blev godkendt.
4. Det reviderede regnskab for 2018.
Kassereren gennemgik i detaljer regnskabet, her skal kun nævnes følgende:
• Under ”Administration” har klubben et tilgodehavende hos Dansk Skaksalg –
beløbet er det bevilgede beløb for deltagelse i ”Aktiv Sommer for Bøn og
Unge ”.
• Under ”Øvrige klubudgifter” er et beløb på 2.880 kr. udgift til vin – chokolade
mv. Uddelt til medlemmerne for deltagelse i klubbens nødvendige
aktiviteter.
• Under Seniorskak er der en post på 15.700 kr. Det vedrører Jyske Bank Open,
men modsvares i nogen grad af et større indskud til deltagelse i turneringen.
• Under indtægter er der større kontingent betaling, kontingentet blev sat op
ved sidste års Generalforsamling.
• Ølsalg betydeligt mindre indtægt, men det skyldes tyveri. Klubben har mistet
for mindst 1.500 kr. øl og vand fra 1 juli 2019 til 29. august 2020.
Angående kontingent gjorde kassereren opmærksom på, at det var rimeligt om
Juniorer betaler 350 kr. per halvår og passive 300 kr. per halvår. Ligeledes at der i
DSU ikke er noget der kaldes B medlem, hvis en klub anvender denne betegnelse er
det på eget initiativ.
Skal man spille holdskak i eksempelvis to kredse, så skal man være fuldt medlem i
begge klubber og dermed dobbelt betaling via de to kredse til DSU.
Efter nogen diskussion henviste dirigenten kontingentdiskussionen til næste års
Generalforsamling, hvilket giver bestyrelsen mulighed for at fremlægge et
gennemarbejdet forslag.
Årets regnskab viste et overskud på 2.468 kr.

Regnskabet blev sat til afstemning og blev enstemmig godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag.
1. Skak for Børn og Unge i klubbens lokaler, fra kl. 18.00 til 19.30, skal der ydes
økonomisk kompensation til de, der har ansvaret?
Jørn havde stillet forslaget og begrundede det med, at der er adskillige af de unge
mennesker, der nu har en alder, så de godt kan komme i klubben om aftenen og det
derfor kunne være en mulighed for at få flere unge medlemmer.
Første kommentar, det skal vel ikke kun være for unge, men også for voksne. Hvilket
der var fuld tilslutning til. Efter nogen diskussion mundede det hele ud i følgende:
• Tidspunktet bliver fra kl. 18.00 til 19.15.
• Henri, Palle, Bjarne, Peter, Jørn og Arne vil godt påtage sig at dele opgaven, så
man på et halvår har max 3 tirsdage, hvor man skal møde tidligere.
• Jørn fik i opdrag at udarbejde et forslag som de øvrige deltagere kan forholde
sig til.
Aktiviteten kan derfor muligvis begynde allerede i nuværende halvår.
Under dette punkt blev også drøftet ”Skak for Børn og Unge”, som det sidste år har
været økonomisk understøttet af et enkelt medlem, hvilket Flemming fandt, ikke var
en rimelig løsning. Slet ikke nu hvor det økonomiske aspekt er reduceret til et beløb
på mellem 1.500 kr. og 2.000 kr.
Generalforsamlingen var enige i dette og det blev besluttet, at aktiviteten kan
gennemføres som en klubudgift inden for den ovenfor angivne ramme.
Punkterne 3 - 4 hænger sammen – altså at klubben får flere medlemmer og måske
flere sponsorer.
Jørn efterspurgte om ikke vi alle sammen kunne være aktive for at få nye
medlemmer. Vi kan få artikler i Hvidovre Avis, men vi skal have noget at tilbyde og da
kunne et ”skakværksted” være et eksempel.
Lars nævnede en anden mulighed, at klubben var aktiv på face book og Lars ville
gerne være primus motor i denne aktivitet, men så ville det her være godt, hvis
klubbens medlemmer gik ind på face book og gav positive likes.
Når vi har de udadvendte aktiviteter, så er det ikke et problem at få lokale sponsorer.
For at få sat gang i denne proces, så er der nedsat et udvalg bestående af Palle,
Jacob, Erkan og Henri.
Udvalget skal senest ultimo året komme med et forslag der kan rulles ud primo 2020.
Jyske Bank Open, her har formanden følgende forslag:
En turnering, der strækker sig over eksempelvis 4 søndage.
Der spilles hurtig skak – eksempelvis 25 minutter per parti.

Deltagerne inddeles i klasser efter rating og med 6 mand i hver gruppe.
Hver søndag spilles der så 5 partier.
Resultaterne fra de tre bedste ”søndage” tæller med.
Præmier på et rimeligt niveau, men de behøver ikke at være på samme
præmieniveau, som sidst vi havde Jyske Bank Open.
Flemming tror på ideen.
Hvornår den kan realiseres vides pt. ikke, flere havde forslag iht Covid 19, hvor der
skal være mulighed for afspritning af brætter, brikker mv.
Konklusionen blev, at Formanden og Viktor skal arbejde videre med en Jyske Bank
Open, forhåbentlig til afholdelse i foråret 2021.
6. Valg til bestyrelsen
Niels-Peter Nielsen, Bjarne Kildeskov og Henri Tolba blev genvalgt med akklamation.
Jacob Wilquin stillede op som nyt medlem til bestyrelsen og blev ligeledes valgt med
akklamation, dog in absentia.
7. Eventuelt.
Der blev uddelt præmier for KM samt de øvrige aktiviteter, som klubbens
medlemmer har bidraget med.
Alle præmier er i år gavekort til Dansk Skaksalg, og hvorledes gavekortet kan
anvendes fremgår af bagsiden af gavekortet.
Om man vil deltage i et koordineret indkøb for at undgå betaling for fragt eller man
selv vil indkøbe skakartikler direkte i Dansk Skaksalg bestemmer man naturligvis selv.
Ikke udleverede gavekort vil senere blive uddelt af Jørn.
Liste med hvem der fået hvilket beløb på Gavekortet fremgår af den ophængte liste i
klubben.
Der blev efterspurgt en Sæson plan.
Formanden svarede, at man først skulle have overstået Generalforsamlingen før der
kunne udarbejdes en sæson plan, men at denne ville blive sendt til medlemmerne
snarest.
Alle bedes notere, at der er Urmatch mod Damhus tirsdag den 20. oktober kl. 19.30
hos Damhus, nærmere følger vedrørende tilmelding.
Lars vil gerne at vores lokaler er mere indbydende og har derfor tilbudt
skakrelaterede plakater, alle synes det er en god idé og når vi har meddelt dette til
Bridgeklubben, så kan plakater opsættes. Flemming gjorde opmærksom på, at de kan
opsættes i loftet, så der ikke skal bores huller i væggene.
Lars gjorde også under dette punkt opmærksom på face book muligheden og at Lars
gerne gør arbejdet, men der skal være aktiviteter og lign, der kan lægges ud.

Jørn ønskede, at der fremover kommer et nyhedsbrev hver den 1. i måneden og i
lighed med andre medier, så kunne det være en opgave der gik på skift og var aftalt
for et halvt år ad gangen.
Formanden kunne udpege de medlemmer der er ansvarlige for de enkelte måneder
og selv Vagn kan komme med i puljen og skrive nyhedsbrevet på vers, hvis det nu er
spidskompetencen.
Der var herefter ikke flere kommentarer under eventuelt.
Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede Generalforsamlingen for
afsluttet kl. 15.42.
Referatet godkendt:

--------------------------Bjarne Håkansson
------------------------------------------

Hvidovre Skakklub
Turneringer og præmier for turneringer fra 1. juni
2019 til
og med 30. juni 2020.
Lynmesterskab juni 2019
1. Niels Peter Nielsen
2. Flemming Louv Sørensen
3. Palle Halkier Jørgensen

Sommer Grand Prix
1.
2.
3.
3.

Vinder uanset gruppe
Niels Peter Nielsen
Vagn Jensen
Bjarne Håkansson
Steen Andersen
Gruppe vindere
Gruppe A

1. Peter Iversen
2. Bjarne Håkansson
3. Steen Andersen
Gruppe B
Jørn Brandt
Gruppe C
Jørgen Gammelgaard
Gruppe D
1. Niels Peter Nielsen
2. Flemming Louv Sørensen
3. Torben Madsen

Klubmesterskab
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Klubmester
Niels Peter Nielsen
Flemming Louv Sørensen
Jacob Wilquin
Gruppe 2
Henri Tolba
Torben Madsen
Torben Kragh
Gruppe 3
Matt Hann
Bjarne Håkansson
Steen Andersen
Rating Præmie
Torben Kragh

