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Referat af Hvidovre Skakklubs ordinære
generalforsamling tirsdag den 27. maj 2014

For

28.

Foto: gen gen genbrug

gang har Børge Hjerrild Nielsen vundet
klubmesterskabet:
Stort tillykke!!!

Referat af Generalforsamling i
Hvidovre Skakklub
afholdt tirsdag den 27. maj 2014 kl. 19.00
i klubbens lokaler Bibliotekvej 60A - 2650 Hvidovre
Den endelige Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af referatetfra
GF 2013
3. Formandens beretning
4. Det reviderede regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Bjarne Håkansson blev foreslået som
dirigent. Generalforsamlingen valgte
enstemmigt Bjarne.

2. Godkendelse af referatet i
klubbladet med ref. af GF 2013
Referatet fra Generalforsamlingen
2013 blev enstemmigt godkendt.

3. Formandens beretning
Inden jeg tager fat på beretningen vil
jeg hylde vore tre jubilarer:
Bent O. har 65 års jubilæum, Bjarne
Kildeskov 60 år og Børge Bengtsen
60 år. Bare IMPONERENDE! Lad os
gå tilbage i tiden til der, hvor d’herrer
meldte sig ind i Hvidovres skakklub:
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Hans Hedtoft er statsminister – 31/
11 - 47 til 16/09 – 50 i konkurrence
med H.C. Hansen.
Danmark bliver medlem af
Atlantpagten – det senere Nato.
Jens Otto Krag bliver landet yngste
minister – født i 1914.
Marshall hjælpen vedtages og får
stor betydning for Danmark.
Der vedtages i slutningen af 1948
en lov, der tillader tipning.
Igen er danskerne godtroende –
Nationalbankdirektør Bramsnæs er i
London pga. rygter om devalue-ring.
Han melder hjem, at England ikke vil
devaluere pundet – men det sker
dagen efter og Danmark følger.
Neonlys bliver tilladt.
Der er tegn på udbrud af en krig i
Korea, og det sker kort ind i 1950.
Præmieobligationer udstedes for første gang – de blå 1948 obligationer.
!954
Den 30/09 1953 danner Hans
Hedtoft sin tredje regering.
Kendte navne i regeringen er H. C.

Bjarne Kildeskov ser tilbage på
mange gode stunder siden
indmeldelsen for 60 år siden

Bent O.
Pedersen
smiler – og det
gør han næsten
altid.
65 år er godt
nok også en
alder i udvist
trofasthed

Børge Bengtsen spiller fortsat
skak som de to andre seje
gamlinge og har gennem de
60 år hentet mange point i
bl.a. Holdturneringerne
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Et medlemsblad skrives for og af medlemmerne!

Hansen som udenrigsminister –
Viggo Kampmann – Jens Otto Krag
og så to kvinder; Lis Groes handelsminister og Bodil Koch.
Det tillades, at der i stedet for årligt
5.000 biler importeres 30.000 biler,
dog kræves fortsat indkøbstilladelse.
Halsskov - Knudshoved projektet
vedtages.
En folkepensionist på landet får
1.384 kr. per år, i byerne er det
nogle hundrede kroner mere.
Der gennemføres store afgiftsforhøjelser på cigaretter, spiritus og
benzin.
Skal der købes på afbetaling, skal
der betales 30 % i udbetaling.
Alle varegrupper er rationeret, men
frigives gradvist.
Succes’en med præmieobligationer
gentages – nu med årstallet 1954.
Den 29. januar 1955 er Hans
Hedtoft til Nordisk møde i Stockholm. Om morgenen den 29. januar
finder Jens Otto Krag Hans Hedtoft
død på hotellet.
Det er blevet antydet, at han begik
selvmord, men det er afkræftet af
svenske læger, der sagde, at
dødsårsagen var en blodprop.
Bestyrelsesmøder
Der er afholdt 8 bestyrelsesmøder i
året løb.
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Stort set det samme antal som sidste
år, men vi har ikke haft de store
problemer i det forgangne år.
Klubhus
Som det er bekendt fra omtale i
klubbladet, så har vi været til nogle
møder med Hvidovre Kommune
angående flytning til nye lokaler i
Strandmarkens Fritidscenter. Efter
behandling i Hvidovre Kommunes
Økonomiudvalg fik vi meddelelse om,
at vi primo august skal flytte til de nye
lokaler.
Vi får to lokaler, hvor der er betydeligt
mere plads end den plads. vi i dag
råder over.
I tilknytning til det ene lokale er der et
køkken, hvor vi højst sandsynligt får
lov til at opstille vores køleskab og
komfur fra Bibliotekvej.
Generelt skal vi genbruge så stor en
del af inventaret fra Bibliotekvej som
muligt.
Alle borde stole mv. flyttes, og vi skal
selv stå for flytning af inventar, så der
vil være behov for, at klubbens
medlemmer deltager aktivt i
flytningen i første halvdel af august.
Vi kan godt glæde os til de nye lokaler,
og som I har kunnet læse i klubbladet
i det afgivne høringssvar, som der fra
Hvidovre Kommune ikke har været
bemærkninger til, så får vi en frihed

Hvorfor havde klubblad nr. 1 2014 kun 24 sider???

til at arrangere turneringer mv. helt
efter vores egne ønsker, da lokalerne
kan anvendes 24/7 undtagen mandag
og onsdag fra kl. 13.00 til max. kl.
18.00.
Der er ingen begrænsninger på
anvendelsen af lokalerne, blot det har
et skakligt tilsnit.
Adgangsforholdene bliver med en
kode til såvel hovedindgang som en
bagindgang, så selv rygerne er der
taget hensyn til, da de kan anvende
bagindgangen, når trangen til
forgiftning kommer ud af kontrol.
Vi skal selv rengøre de to lokaler, men
gangen imellem og de to toiletter
rengøres – inklusive rengøringsmidlerne – af Hvidovre Kommune.
Udover det praktiske med flytning af
inventar og installation af komfur/
køleskab/opslagstavle, så får vi hjælp
med det øvrige fra Hvidovre
Kommune.
Så jeg er ret overbevist om, at I vil
være yderst tilfredse med flytningen,
når I får mulighed for at se lokalerne.
Rengøring af klubhus og have
Igen i år Steen har stået for alt
arbejdet med at gøre huset rent, vaske
håndklæder og viskestykker samt to
gange om året sørge for, at der bliver
slået græs rundt om huset.
På nuværende tidspunkt vides det

ikke, om Hvidovre Kommune vil
sælge det nuværende klubhus, eller
det skal rives ned. Skal det sælges, så
må vi være indstillet på, at vi efter
flytningen skal rengøre huset, så det
afleveres i ordentlig ryddet stand.
Derfor kan det være, at Steen i august
må anmode nogle medlemmer om, at
de bruger et par timer en lørdag
formiddag til denne aktivitet.
Som det har været tilfældet gennem
nu adskillige år, så åbnes huset stort
set hver gang af Svend, og Svend
sørger for. at der altid er kaffe klar,
samt at der er chokolade, så ingen
spillere går sukkerkold.
Vi må glæde os over, at de bestyrere,
der er ansat i dagligvareforretningerne,
har så lidt styr på deres forretning, at
det gennem mere end 10 år er
lykkedes for Svend at skaffe gratis
kaffe/chokolade til klubben ved i
diverse supermarkeder at finde varer
med overskreden udløbsdato, som så
efterfølgende konverteres til kaffe og/
eller chokolade.
Ølindkøb foretages af Steen og Jørn,
og Svend afleverer med passende
mellemrum et rundt beløb for salg af
øl, vand og kaffe, som Jørn efterfølgende overfører til klubbens konto.
Det kan konstateres, at overskuddet
fra salg af øl & vand er steget
betragteligt, efter at bestyreren af øl &
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Bladet har været oppe på 32 sider – med adskillige indlæg fra medlemmer.

vand ikke længere er storforbruger.
Så igen i år en meget stor tak til Steen
og Svend for indsatsen.
Mesterskab i lynskak
Det hele begyndte med, at Erkan
erklærer, at han i år bliver klubmester
i Lyn og Svend (sidste års klubmester
i LYN) konstaterer, at ham bliver det
næppe.
I alt havde 14 meldt sig og indbetalt
de aftalte 20 kr. per spiller.
Reglerne var uændrede:
Rørt brik skal flyttes.
Et ulovligt træk lig med, at
partiet er tabt.
Hvis mobiltelefonen ringer, så
er partiet tabt – det fik stor
indflydelse på mesterskabet.
I 8. runde
skete katastrofen, Arne spillede mod
Bjarne, og pludselig ringer en
mobiltelefon højt med melodien til
sangen ”There is no hope”
Ingen i lokalet kunne være i tvivl om,
at den mobiltelefon lå i Arnes lomme.
“Du har tabt,” meddelte Bjarne med
høj og klar røst. På det kritiske tidspunkt var Bjarne bagud med
adskillige brikker, men Arne måtte
bøje sig, og partiet var tabt.
Ud fra den endelige stilling, så var
episoden årsagen til, at Arne ikke blev
klubmester i år.
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Efter 13 runder
Børge fik i sidste runde remis mod
Erkan, Erkan havde tårn og bonde
mod Børges konge, men alligevel
lykkedes det Erkan at stille brikkerne
op, så Børge var pat og partiet remis.
De kloge sagde efter partiet, at det var
mere kompliceret at sætte Børge pat
end mat.
Så Børge endte på 10 point.
Viktor tabte i 12’e runde til Svend, så
på det tidspunkt så det ud til, at Svend
skulle forsvare sit klubmesterskab i
Lyn. Svend skulle i sidste runde møde
Robert. og det skulle være en overkommelig opgave for Svend, men
Robert ville det anderledes og vandt
over Svend, og så forduftede det
mesterskab.
Arne skulle i sidste runde møde
Viktor, og hvis Arne vandt, var Arne
klubmester, men klubbens unge håb
vandt i flot stil og nåede op på 10
point.
Palle mistede chancen for klubmesterskabet, da han i 11 og 12 rune tabte til
henholdsvis Viktor og Arne, så det
blev kun til en sekundær placering.
Bjarne nåede trods en svag start op på
8 point og blandede sig dermed med
klubbens topspillere, så det bekræftede kun endnu engang, at i lyn kan
Bjarne slå alle.
Vagn ville på tavlen, og det skete så i

Hvornår har du sidst sendt et indlæg til bladet?

11’e runde, hvor Michell blev fejet ud
af banen.
Nu ventede alle spændt på resultatet.
Børge og Viktor fik begge 10 point.
Arne og Svend endte på 10 point,
Erkan på 8 og Bjarne og Palle med
hver 8 point.
Korrektion var nødvendig for at
kunne hylde klubmesteren i Lyn 2013.
Imidlertid havde Viktor vundet det
indbyrdes parti mod Børge, så det var
klart, at Viktor ville vinde på korrektion.
Det viste sig også at være tilfældet.
Korrektion til Viktor 59,5 og til Børge 55,75.
Så et kæmpestort tillykke til Viktor
med det første Klubmesterskab i
Hvidovre, det bliver helt sikkert til
flere i årene fremover.
Alle i Hvidovre Skakklub er utrolig
stolte af den fremgang, som Viktor har
præsteret det sidste år. Viktor har
rundet de 2000 i rating, så Børge skal
til at tage sig sammen, ellers overtager
Viktor førstebrættet på førsteholdet i
KSU holdturneringen.
Alle troede nu, at der skulle uddeles
præmier, selv kassereren var af den
opfattelse, men nej, formanden kunne
meddele, at præmierne ville blive
uddelt på generalforsamlingen i maj
2014. Så kassereren kunne tage
indskuddet med hjem og sætte det ind
på klubbens bankkonto.

Aktiv Sommer i skolernes
sommerferie – Hovedbiblioteket
Denne gang var vi med i Hvidovre
Kommunes brochure, og det kunne
mærkes på antallet af deltagere.
Fra klubben havde Peter Iversen, Arne
Rasmussen, Viktor og Mohammad
Zewain og jeg selv givet tilsagn om at
deltage.
Alt var klart til den første tirsdag i
juli, dog måtte vi konstatere, at
underlaget til vores store skakbrikker
var forsvundet, nogen har sikkert
troet,det var affald og handlet derefter.
Uanset dette, så stillede vi brikkerne
op som blikfang, og arrangementet
var en stor succes, der kom i alt 56
unge over de 5 tirsdage i juli.
Vi får et tilskud til vores materiel på
ca. 1.500 kr. for denne aktivitet, og så
håber vi naturligvis på at få nogle nye
medlemmer, men det er svært, fordi
37 af de 56 er drenge mellem 7 og 9
år, og ingen, der deltog, var over 12
år, så med en spilletid fra kl. 19.00 på
hverdage er det projekt næsten
umuligt at løfte. Først den dag, hvor et
af klubbens medlemmer indvilger i at
holde klubben åben en eftermiddag fra
kl. 15.00, kan vi få tag i de unge
mennesker. Er der et klubmedlem, der
kan se sig selv i den rolle, så er vores
nye lokaler fra august perfekte til
dette formål.
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Se så at få fingrene ud og hen på tasterne!

Sommer Grand Prix
Rækkefølgen blev i Mesterklassen
næsten den samme som i Klub lyn,
blot byttede Viktor og Børge plads.
I første klasse blev Palle nummer et
og en gæst, Allan Jensen, nr. 2.
I 2. klasse var rækkefølgen Erkan med
Torben Madsen som nummer 2 og
Jørgen Gammelgaard nummer 3.
I tredje klasse blev rækkefølgen
Svend, Steen og Michell og i
4. klasse Bjarne, Jørn og Peter.
Turneringen var helt speciel, idet vi
fik to nye medlemmer, Torben
Madsen som igen har fået lyst til at
spille skak i Hvidovre og så Henri
Tolba, der tidligere været medlem i
Frederiksberg.
Simultanskak
Igen i 2013 har Hvidovre Skakklub
afholdt to succesrige arrangementer
med simultan skak – henholdsvis
lørdag den 17. august i Hvidovre C og
lørdag den 24. august i Frihedens
Butikscenter.
Henning Jensen spillede over de to
lørdage i alt 62 partier skak, og
Henning vandt de 59 og tabte kun 3
partier, hvoraf et parti var mod Steen.
Hvidovre Skakklub fik kontakt med
mange potentielle nye medlemmer.
Alle, der vandt over Henning, fik
flotte præmier, og de, der spillede
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rigtigt gode partier man alligevel
tabte, fik også en præmie. At dette er
muligt, skyldes udelukkende stor
velvilje fra vores sponsorer Føtex,
Super Best, Rema 1000 og Sport
Master samt Jyske Bank.
Alle, der havde lyst til at høre mere
om Hvidovre Skakklub og derfor
oplyste deres mailadresse, fik
umiddelbart efter en indbydelse til at
komme i klubben. Blandt disse var en
dame, der i sin tid havde spillet meget
skak med sin far, og som nu, hvor der
var blevet mere tid til overs til fritidsaktiviteter overvejede igen at begynde
at spille skak. Desværre har hun ikke
vist sig.
Såvel i Hvidovre C som i Frihedens
Butikscenter kom der spillere, der var
betydeligt stærkere end Henning
Jensen, men alligevel tabte Henning
kun et af 4 partier mod meget stærkere spillere; en rigtig flot præstation.
Urmatch mod Damhus
Stillingen inden årets kamp var 5
point til hver klub, og der spilles til 30
point, og præmien er et skakur.
Hvidovre Skakklub havde i år 22
tilmeldte til vores sæsonåbning
Urmatchen mod vennerne fra Damhus
Skakklub.
På grund af det tilmeldte antal, så var
spillestedet flyttet til Risbjerggaard,

Hvem skal efter din mening levere stof til bladet; de andre?

og det viste sig at være en perfekt
løsning, idet alle kom til at sidde ved
et separat bord, og der var god plads
mellem bordene. Og vi kunne tilbyde
samme forhold som til de store turneringer, hvor de bedste spillere har et
separat lokale. Her gjaldt det de 6
øverste brætter, der alle var placeret i
festsalen.
Efter den normale velkomst blev
urene sat i gang, men der var ikke
spillet 5 minutter, før Henrik spurgte,
“Hvor finder vi kopper til kaffen?”.
Det viste sig, at i de skabe, hvor det
formodes, at der var kopper, var
skabene låste, og vi kunne ikke finde
nogen nøgle.
Henriks og min modstander blev gjort
opmærksom på problemet, at vi skulle
tilbage til vores klubhus og hente
kopper, så de var med på, at urene
blev stoppet.
Tilbage med kopperne og alle kunne
købe kaffe, og Henrik og Jørn kunne
begynde at spille.
Spillestedet og resultatet var en stor
succes, alle de spillede partier er
udførligt omtalt i klubbladet og skal
ikke gentages her, men det endte med
en sejr på 13,5 mod 8,5.
Vi fører nu samlet med 10 mod 5
point, så hvis vi kan vinde lige så
overbevisende i august i år, så vil vi
være godt på vej til at vinde et skakur.

Det viste sig efterfølgende, at man
selv skal have service med til
Risbjerggaard, ellers skal det lejes af
Hvidovre Pensionistforening.
Efterårsturneringen 2013
Baseret på et flertal af medlemmerne
blev efterårsturneringen afviklet som
en modificeret Schweizerturnering.
Det indebærer kort fortalt, at vinderne
hele tiden spiller mod hinanden og
ditto med de, der spiller remis, henholdsvis taber.
Turneringen blev vundet af Børge
(bedre korrektion) med Viktor som
nummer 2 og Erkan som en flot
nummer 3.
I næste rating gruppe blev rækkefølgen Jørgen Gammelgaard, Svend
Sejersen og Jakob Lundborg.
I 3. ratinggruppe blev Jørn nr. 1
efterfulgt af Henrik og Michell på 3.pladsen.
Der var i år virkeligt kamp om
topplaceringerne, og Viktor var på
2007 ratingpoint efter turneringen
mod Børges 1999.
Der var i alt 22 deltagere tilmeldt
turneringen, men Jens Westergaard
meldte fra inden turneringen gik i
gang, og Bent O. var så uheldig at
falde med cyklen og brække hånden –
desværre den højre, så der kunne ikke
noteres.
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Du har jo flere partier, du synes rigtig godt om; vis bare ét i bladet!

Julelyn
Igen i år stod Henning Jensen og Palle
Halkier for dette arrangement.
Der var også meget fine præmier.
Henning havde forud for arrangementet kontakte formanden og aftalt
præmieniveau, hvilket vist var meget
over, hvad kassereren havde tænkt sig.
Herudover var der gløgg, snack og
æbleskiver til alle, og der blev sammensat 9 hold.
Vindere blev Viktor/Bjarne med 4
point foran nr. 2 Erkan/Robert med et
halvt point mere end Børge /Peter.
Så måske skal vi sammensætte
holdene lidt anderledes fremover,
eventuelt rate lynspecialisten Bjarne
noget højere.
Men et ualmindeligt godt arrangement,
og alle gik hjem med flotte præmier.
Jyske Bank EMT
Den traditionelle EMT turnering blev
afviklet i skolernes efterårsferie og har
nu skiftet navn til Jyske Bank EMT.
Hvidovre Skakklubs Jyske EMT
turnering i efterårsferien blev en stor
succes.
For første gang havde vi deltagelse af
en IM’er – Thorbjørn Bromann,
Brønshøj Skakklub – med en rating på
2349. Deltagerantallet på 24 med 6 i
hver gruppe blev nået allerede 2 uger
før turneringens begyndelse.
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I gruppe A var der 4 spillere med over
2000 i rating. Desværre måtte Nicolai
Kvist Brondt melde fra efter 1. runde.
I denne gruppe var Arne Walter
Larsen med, og han klarede sig fint
med en score på 1 point mod forventet
0,85 point. Delt vinder af gruppen

blev IM Thorbjørn Bromann og
Dennis Jørgensen fra Øbro. Dennis er
en af Øbros stærkeste spiller og er fast
mand på deres divisionshold.
I gruppe B blev Jan Mouritsen,
Brønshøj, nummer 1 og Palle Halkier
Jørgensen nummer 2.
Slobodan Radovic fra Holbæk
Skakklub – som har deltaget de sidste
tre år – sluttede sidst i gruppen, men i
det sidste parti førte han med 2 bønder

Hvad vil du helst se i klubbladet? Jamen så skriv om det!!!

og en officer, alligevel lykkedes det
for Palle Nielsen – Helsingør
Skakklub – at sætte Slobodan mat.
Ansigtsudtrykket hos Slobodan var et
foto værd, da katastrofen gik op for
ham.
I gruppe C havde Hvidovre 4 spillere
med, så der måtte vi næsten være
sikre på at få præmie. Alligevel måtte
vi se, at førstepræmien gik til Mathias
Gram, Næstved Skakklub, og Jonbert
Jensen, Nørrebro Skakklub, på
andenpladsen. Tredjepladsen blev delt
mellem Michell og Svend. Hverken
Steen eller Henrik havde en turnering,
som bør nævnes, når de engang skal
skrive deres memoirer.
I gruppe D var vi tre fra Hvidovre –
Peter Iversen, Erik Friberg og
undertegnede, og her delte Erik
Friberg andenpladsen med Peter
Meldal fra Taastrup. Oscar KochMüller vandt, det er et af de unge håb
fra BMS.
Alle præmiemodtagerne var mere end
godt tilfredse med præmiernes
størrelse, og det skyldes helt og
holdent, at Jyske Bank – Hvidovre
Afdeling har valgt at sponsere
klubben. Så en stor tak til Jyske Bank
afdelingsdirektør Steen Givard for at
ville støtte Hvidovre Skakklub.
Herudover udtrykte adskillige af
spillerne, heriblandt IM Thorbjørn

Bromann, at de gerne kommer igen til
næste år.
Nytårskur
Igen et godt arrangement med
opgaver, mad og øl og snaps og højt
humør, og ind imellem blev der også
spillet skak. Igen i år havde Henning
Jensen ansvaret, og der var mødt 14
medlemmer til at deltage i løjerne.
Vagn Jensen havde forfattet en sang,
og der var opgaver af enhver art, så
humøret var højt, og hvilket hold der
vandt terningespillet, er der ingen der
kan huske. Hen på eftermiddagen, da
tågen var begyndt at lægge sig over
deltagerne, enedes man om at gå
hjem. Og som det fremgik af
køkkenet et par dage efter, havde der
været øl, snaps med mere til alle.
Sjov lørdag
Projektet er lukket ned, da Erkan
efterhånden var den eneste, der deltog
fra klubben.
Holdturneringen
Førsteholdet spillede i år i anden
række.
Førsteholdet startede med et nederlagt
til Øbro, men derefter blev det til 6
sejre på stribe.
Før sidste runde var Øbro og
Hvidovre helt lige med 29 points og
11
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10 matchpoints. I sidste runde vandt
Hvidovre 7-1 over Tåstrup og Øbro
besejrede Odysseus med 4,5 mod 3,5,
og så var den førsteplads hjemme.
Tredjeholdet spillede dobbeltrunde da
der kun var 4 tilmeldte hold, og med
en andenplads sikrede holdet sig
oprykning. Årsagen til det fine
resultat var helt sikkert, at Vagn
scorede 100 %, Peter 83 % efterfulgt
af Bjarne med 60 %.
Så et stort tillykke til begge hold –
præmierne kommer senere.
Klubmesterskab
Klubmesterskabet blev i år afviklet i
tre rating grupper.
Gruppe A ca. 1.600 i rating eller
derover.
Gruppe B ca. 1.300 til 1.600
Gruppe C op til 1.300 i rating.
For 28. gang blev Børge klubmester.
Hvert år, hvor Børge vinder, sætter
han en rekord, som jeg godt tør påstå,
aldrig bliver slået.
I år var der spænding til det sidste.
Palle kunne være blevet klubmester
ved at vinde det sidste parti mod
Børge. Palle tillod dog, at Børge
plantede en dobbeltbonde i g linjen,
og så kender vi alle resultatet: Børge
vinder!
Det var også tilfældet denne gang. Så
et stort tillykke til Børge. Palle blev
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nummer 2 og Henri Tolba tog tredjepladsen.
I gruppe B vandt vores nye medlem
Mikkel Gaba. Mikkel afgav kun et
halvt point til Michell og et helt til
Svend, så ingen tvivl om, at Mikkel
bliver en god forstærkning til efteråret
i KSU Holdturneringen. Stort tillykke
til Mikkel.
Nyt – gammelt medlem – Michael Jen
Knudsen spillede godt og blev
nummer 2 i gruppen. Lidt heldig var
Michael også, specielt i partiet mod
Jørn, hvor han var spillet helt ud af
banen, da Jørn overså en mattrussel.
Men godt gået af Michael. Svend og
Steen sluttede sejrsrækken med en
delt 3’e plads.
I gruppe C vandt Vagn, med Bjarne på
andenpladsen og Peter på en
tredjeplads.
Medlemsblad
Der er inklusive særnummer fra sidste
år generalforsamling udsendt i alt 5
klubblade. At vi ikke kan udgive flere
blade skyldes fuldt og helt, at der
mangler indlæg fra medlemmerne, så
kom op af stolen og hen til tasterne,
alle har et parti, de synes er helt
fantastisk.
Hjemmeside
Erkan har overtaget ansvaret for

Hvad er dit udbytte af Skaktræningen? Fortæl og inspirér!

hjemmesiden, og den er opdateret og
udbygget med de informationer, der
gør hjemmesiden dynamisk.
Hvidovre Avis
Vi har fået optaget alt det, der er sendt
til avisen, og det uanset hvem det
kommer fra, om det er Viktors
meriter, og om det er artikler skrevet
af Viktors far eller formanden. Så vi
får al den support, vi kan ønske fra
Hvidovre Avis.
Sponsorer
Som det er medlemmerne bekendt,
har vi i år haft to sponsorer: DanaWeb
og Jyske bank fra den 1. juni 2013.
Jyske Banks sponsorat er på 5.000 kr.,
og det er stort set det samme som
værdien af den gratis hjemmeside
inklusive mailadresse, som vi får fra
DanaWeb A/S. Værdien af dette
sponsorat er dog i niveauet 7.000 kr.
At Jyske Bank er blevet sponsor for
os medførte, at vi kunne gennemføre
vores EMT turnering i Efterårsferien.
Vi skal nu udarbejde en status til
Jyske Bank med henblik på en
fornyelse af sponsoratet.
Fremtid
Det, der kommer til at præge klubben
frem mod næste generalforsamling er
følgende:

Klubmesterskab i lyn 2014 – ved
Erkan og Palle.
Hurtigskakturnering – 3 tirsdage i juni
d. 10., 17. og 24. – med 25 minutter til
hver til hele partiet.
Aktiv Sommer – Hvidovre Bibliotek.
Sommer Grand Prix.
Skakværksted i juli og august på
skiftevis onsdage og torsdage.
Flytning til nye lokaler primo august.
Aktivitet rettet med børn i Rosenhøj
og Egevolden – projektet, der var
omtalt i sidste nummer af klubbladet.
Simultanskak i Hvidovre C og
Frihedens Butikscenter – ved Henning.
Urmatch mod Damhus – udekamp.
Efterårsturnering.
Jyske Bank EMT i oktober.
KSU holdturnering.
Julelyn.
Nytårskur.
Klubmesterskab.

4. Det reviderede regnskab
Kassereren fremlagde et regnskab
med underskud for 2013 på kr.
3.360,23.
Resultatet er primært fremkommet
pga. indkøb af elektriske ure,
udbetaling af større præmier til
medlemmerne samt færre indtægter
bl.a. i form af mindre ølsalg sammenlignet med 2012.
Hvidovre Skakklub skyldte pr.
13

Hvor mange medlemmer havde indlæg i nr. 1 2014?

31.12.2013 KSU for to kvartaler –
svarende til 8.572 kr., hvilket skyldtes
skift af kasserer hos KSU.
Under skiftet blev der ikke opkrævet
KSU kontingent for 2. og 4. kvartal i
2013.
KSU er blevet gjort opmærksom på
mellemværendet, og kontingentet er
blevet afregnet.
Regnskabet blevet enstemmigt
godkendt af generalforsamlingen.

5. Behandling af indkomne
forslag
a) Vedtægterne
b) Kontingent
c) Øvrige forslag
Der var ikke indkommet forslag til
ændringer.
Der kæmpes indædt om hvet eneste point
i klubturneringerne
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6. Valg
Der skal vælges ny formand, og
bestyrelsen indstiller Henri Tolba til
valg som ny formand
Henry Tolba blev enstemmigt valgt af
generalforsamlingen som ny formand
På valg er følgende,
som er villige til genvalg:
Erkan Bayhan
Henning Jensen
Steen Andersen
Henrik Madsen
Palle Halkier
Alle bestyrelsesmedlemmer blev
genvalgt.

7. Eventuelt
Under eventuelt uddelte formanden
hæderspræmier og turneringspræmier
til medlemmerne efter en god og aktiv
2013 sæson.

Hæderspræmier
Portvin (P) Rød/Hvidvin (V) Ckokolade (C)

P

V

C

Rengøring af klubhus
– ordne haveareal mv.
Steen Andersen

2

Holdledere KSU Holdturnering
1’ste holdet Erkan Bayhan
2’e holdet Erkan Bayhan
3’e holdet Jørn Brandt

1

1
1
1
1

C

1

Nytårskur - Julelyn - Klublyn - Simultan
Henning Jensen

1

2

Kasserer, turneringeledere, rundekort,
åben turnering mv.

2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1

Erkan Bayhan
Svend Sejersen
Henrik Madsen
Palle H. Jørgensen

1
2
2
2

Bladredaktion
Bjarne Håkansson

1

2

Revisor
Arne Rasmussen

1

Dirigent
Bjarne Håkansson

1

Klubmedlem - indmeldt for 65 år siden
i 1949

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Bent O Pedersen

1

2

60 års medlemsjubilæum - indmeldt i 1954
Børge Bengtsen
Bjarne Kildeskov

1
1

2
2

Festsange mv.
Vagn Jensen

1

1
1
1

Formand - sponsor kontakt mv.
Jørn Brandt

2

Eneste der ikke-præmiemodtager

Topscorer med 100% - 4 af 4
Vagn Jensen, 3. holdet

Peter Iversen
Arne Rasmussen
Mohammad Zewain
Viktor
Erkan Bayhan

Tredjeholdet oprykning til Gruppe 2
Steen Andersen
Michell Daniel Szücs
Erik Friberg
Jørn Brandt
Robert Christensen
Vagn Jensen
Peter Iversen
Bjarne Håkansson
Børge Bengtsen
Erkan Bayhan
Mkkkel Gaba
Frank Hansen

V

Aktiv Lørdag Avedøre

1
1

Oprykning KSU - førsteholdet
oprykning til Række 1.
Børge H. Nielsen
Viktor H. Nielsen
Arne W. Larsen
Palle H. Jørgensen
Erkan Bayhan
Henri Tolba
TorbenMadsen
Henrik Madsen
Svend Sejersen
Henning Jensen
Bent O. Pedersen
Jørgen Gammelgaard
Mohammad Zewain
Martin Justesen

P
Aktiv Sommer - Skoleferien

2

Kenn Joensen

1
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Turneringspræmier

Ratinggruppe 2
Beløb i Kr.

Jørgen Gammelgaard
Svend Sejersen
Jakob Lundborg

Repræsenterer klubben med mange sejre

Ratinggruppe 3

Viktor H. Nielsen

Jørn Brandt
Henrik Madsen
Michell Daniel Szücs

200

Åbne hus - forsyne med kaffe og megt mere
Svend Sejersen

200

300
200
100

Klubmesterskab

Klub Lyn

Mester - Gruppe A

Mesterklasse
Viktor Nielsen
Børge H. Nie.sen

200
100

Børge H. Nielsen
Palle H. Jørgensen
Henril Tolba

200
100

Første klasse - Gruppe B

Første Klasse
Svend Sejersen
Erkan Bayhan

Anden Klasse
Bjarne Håkansson
Robert Christensen

200
100

Sommer Grand Prix
Børge H. Nie.sen
Viktor Nielsen

150
100

Første Klasse
Palle H. Jørgensen
150
100
50

Tredje Klasse
Svend Sejersen
Steen Andersen
Michell Daniel Szücs

150
100
50

Fjerde Klasse
Bjarne Håkansson
Jørn Brandt
Peter Iversen

150
100
50

Efterårsturnering
Ratinggruppe 1, Mester
Børge H. Nielsen
Viktor H. Nielsen
Erkan Bayhan

Mikkel Gaba
Michale Jen Knudsen
Delt tredjeplads:
Steen Andersen
Svend Sejersen

300
200
100
100

Vagn Jensen
Bjarne Håkansson
Peter Iversen

300
200
100

Simultanskak Carsten Høi

Anden Klasse
Erkan Bayhan
Torben Madsen
Jørgen Gammelgaard

300
200
100

Anden Klasse - Gruppe C

Mester
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300
200
100

300
200
100

Viktor H. Nielsen - vandt
Erkan Bayhan - remis
Robert Christensen
Børge H. Nielsen
Henning Jensen, teamleder
Michel Jen Knudsen

Total

100
50
50
50
50
50

6.650

Og så blev den afgående formand
hyldet med stående ovationer fra en
taknemmelig og ret begejstret
generalforsamling, hvorefter
dirigenten afsluttedede
generalforsamlingen ved at få
forsamlingen op at stå og udråbe et
trefoldigt leve for Hvidovre Skakklub.

Palle Halkier Jørgensen

Bjarne Håkansson

referent

dirigent

Simultanarrangementet med

Carsten Høi afholdt på Risbjerggård p.g.a. deltagerantallet.
Resultatet ses
side 16, 2. sp.

Steen tænkte store tanker –
men de var ikke store nok

Bjarne Ks stærke træk skal lige noteres –
men det gav ikke gevinst

Hvis Carsten Høi så Mikkels attitude,
blev han i hvert fald ikke bange!
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Kontingentet
Opkræves halvårligt for 2 kvartaler, henholdsvis hver d. 1.1 og d. 1.7
og kan indbetales på følgende måde:

Via Netbank
Vælg „Bankoverførsel fra egen konto“ til klubbens bankkonto i
Jyske Bank reg.nr. 5025 kt.nr. 0001361510 eller

På posthus
Indbetal med et giroindbetalingskort, som du har modtaget af klubben.
(Bemærk at posthuset opkræver gebyr ved denne betalings måde).
Husk at oplyse navn på indbetalingskortet.

Kontant
Betal kontant i klubben til kassereren eller formanden.

Kvartalskontingentet er:
Seniorer
Pensionister
Studerende
Juniorer
Dobbelt medlemskab
Pensionister dobbelt medlemskab
Passiv

215 kr.
187 kr.
187 kr.
95 kr.
160 kr.
95 kr.
95 kr.

Bemærk: Udmeldelse kan kun ske i henhold til KSU´s regler,
dvs. med virkning fra hvert kvartals udgang,
henholdsvis pr. 31.3, pr. 30.6, pr. 30.9 eller pr. 31.12.
Du skal derfor huske at give formanden eller kassereren besked
allersenest
d. 14.3, d. 14.6, d. 14. 9 eller d. 10.12. Har du overholdt opsigelsesreglerne, vil for meget indbetalt kvartalskontingent blive tilbagebetalt.
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Henri,
nyvalgt
formand

www.hvidovre-skakklub.dk
Klubhuset, Bibliotekvej 60 A
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Hvidovre Skakklub program 2014
2014
JUNI
TI 03. Klublynmesterskab
TI 10. Klubmesterskab 2014 Hurtigskak
(KM-H) 1.-3. runde
TI 17. KM-H 4.-6. runde
TI 24. KM-H 7.-9. runde

Omkring midten af måneden afholder
klubben informationsmøder for
interesserede fra Rosenhøj/Egevolden
om genrejsning af juniorafdelingen.
TI 19. Sommer Grand Prix
TI 26. Urmatch ude kl. 19.00 mod
Damhus Skakklub, Højnæsvej

JULI
TI 1. Skak for Børn, (SfB) Hovedbib
kl. 15.00-18.00
Sommer Grand Prix
TI 8. SfB Hovedbib kl. 15.00-18.00
Sommer Grand Prix
TI 15. SfB Hovedbib kl. 15.00-18.00
Sommer Grand Prix
TI 22. SfB Hovedbib kl. 15.00-18.00
Sommer Grand Prix
TI 29. SfB Hovedbib kl. 15.00-18.00
Sommer Grand Prix

SEPTEMBER
TI 2. Klubaften
TI 9. Jyske Bank Efterårsturnering
TI 16. Jyske Bank Efterårsturnering
TI 23. Jyske Bank Efterårsturnering
TI 30. Jyske Bank Efterårsturnering

AUGUST

NOVEMBER
Nærmere om programmet, når KSU har
leveret datoerne.

Klubben flytter primo eller
medio til nye lokaler i Strandmarkens Fritidscenter
TI 5. Sommer Grand Prix
TI 12. Sommer Grand Prix

OKTOBER
TI 7. Jyske Bank Efterårsturnering
TI 14. Jyske Bank Efterårsturnering
TI 21. Klubaften og udsatte partier
TI uge 44 KSU holdturnering starter

DECEMBER
TI 16. Julelyn med råhygge og æbleskiver
m.m. kl.19.00.

Hvidovre Skakklub har aktiviteter i klubhuset fra kl. 19.00 hver tirsdag
og de fleste torsdage.
Alle er velkomne til at komme og se på, og – hvis de har lyst – spille et parti eller
flere mod en af klubspillerne. Klubben har selvfølgelig medlemmer med meget
forskellig styrke, så alle kan være med.
Kunne du tænke dig at lære – eller blive endnu bedre – så kan du også deltage
i undervisningen.
Kommer du to-tre gange, er der fri adgang, og hvis du vil fortsætte, så bliver det
som medlem. Og det er billigt – se selv side 18. Ny adresse august 2014.

