Referat af generalforsamling 2019
Tirsdag d. 27. august 2019 kl. 19:30 i klubbens lokaler på HTX
Der var i alt 14 medlemmer af klubben til stede, herunder hele bestyrelsen
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5.Klubturneringen.
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1. Valg af dirigent
Torsten Lindestrøm blev valgt til dirigent.
Torsten begyndte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Formandens beretning
Herunder følger en afskrift af Jespers beretning:
Sæsonen startede med bisættelse af Sven Michelsen, som var klubbens kasserer, trofaste medlem og
hyggeonkel. Klubben sendte en buket og en håndfuld medlemmer deltog sammen med formanden
ved bisættelsen i Gjesing Kirke.
I holdskakken opnåede 2.divisionsholdet en flot, men ærgerlig 2.plads. Holdet lå i spidsen før det
indbyrdes opgør mod Springeren i næstsidste runde, men løb ind i det mindst mulige nederlag. Med
en svag afslutning i sidste runde mod Viby kunne 1.pladsen ikke generobres.
Mester 2-holdet klarede ligeledes en 2.plads, efter Gråsten efter et nederlag på 2-6 i den indbyrdes
kamp.
Også 4-mandsholdet endte på 2.pladsen i B-rækken efter et nederlag på 1½-2½ i
kvalifikationsgruppen til Jerne.
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Da det lykkedes at finde en chauffør, deltog vi i pokalturneringens Bredderække med en
midterplacering blandt 10 hold. Som noget nyt blev turneringen spillet i inspirerende omgivelser på
Sønderskov Slot.
Planen for sæsonen 2019/2020 må være at stille hold i 2.division, Mester 2 og 4-mandsturneringen.
Tilgang af John Rødgaard vil styrke såvel divisionsholdet som Mester 2-holdet. Mester 2 spiller de
6 første runder på hverdage med mindre udeholdet flytter det til en søndag på grund af afstand.
Interesse for pokalturneringen må gerne offentliggøres, så vi kan planlægge holdene i lidt bedre tid.
Klubturneringen havde i alt 80 deltagere i 4 turneringer og 28 forskellige spillere deltog, hvilket i
begge tilfælde er en lille fremgang fra forrige sæson. Kampen om klubmesterskabet blev så tæt som
aldrig før, idet 4 spillere, Husum, Torsten, Michael T og Ove Weiss alle vandt én turnering. Husum
løb med titlen, da han i alt scorede 10½ point i 4 Mesterklasser efterfulgt af Torsten med 10 point i
3 turneringer. Det er fint, at aktiviteten belønnes! Allerflest point scorede Jørgen T og Michael T
med henholdsvis 15 og 14 point. Klubturneringen er stadig ikke ELO-ratet. Vores lempelige regler
for tilmelding m.m. er desværre ikke i overensstemmelse med FIDEs krav til turneringens
indberetning, og man risikerer store bøder ved små overtrædelser.
I efterårsferien arrangerede vi en 10 mands invitationsturnering med Lars Wilton som organisator
og Østjydsk Turistbusser som sponsor. HTX gav gode spilleforhold, da vi skærmede os mod larmen
fra gulvrenoveringen i Teknodromen. Med lodder og trisser lykkedes det at lave en IM-turnering
med det nødvendige antal titelholdere og udlændinge. Det var tanken, at spillere med tilknytning til
Esbjerg skulle deltage, men i den endelige gruppe blev det kun Jens Ove Fries og Poul Rewitz, der
deltog. Udefra havde vi hjælp af Vagn Lauritsen som turneringsleder og Claus Marcussen som
turneringslederassistenet og it-support. Sydjysk Hovedkreds stillede elektroniske brætter og ure til
rådoghed. Turneringen havde ikke mange tilskuere fysisk til stede på spillestedet, men på grund af
de spændende partier, var de et par hundrede, der fulgte turneringen hjemmefra. Delte vindere blev
Mikkel Antonsen og Dmitrij Kollars med 7 point. Efterfølgende er ESF blevet tildelt Dansk Skak
Unions Initiativpris efter indstilling fra hovedkredsen.
I weekenden i uge 42 vil vi i år forsøge med Det åbne Esbjergmesterskab. Igen er Østjydsk
Turistbusser med som sponsor, og Lars Wilton er idemanden. Han og Ole har selv prøvet systemet i
CellaVision. Hos os vil der blive spillet 7 runder Schweizer med de 3 første runder som hurtigskak
om fredagen efterfulgt af 2 ordinære partier lørdag og søndag. Denne slags turnering er
formodentlig lidt lettere at arrangere, mens den også vil give mulighed for at lokale spillere kan
komme til at møde lidt større navne. Der er allerede 10 tilmeldinger, men det forventes, at større
navne vil dukke op hen imod tilmeldingsfristen, da den tidsmæssige placering ikke kolliderer med
så mange andre turneringer.
For tredje år fortsatte Varde, Jerne og Esbjerg Skakforening med ”5 tirsdage i træk”. Der blev igen
spillet 1 runde i Varde, 2 i Jerne og 2 hos os på HTX. Der var igen 12 deltagere i to 6mandsgrupper, hvilket igen må siges at være mindstekravet til deltagere. Vinder af Gruppe 1 blev
Jesper Lahn Rasmussen foran Michael T, mens gruppe 2 blev vundet på deling mellem Henrik
Krüger og Carsten Klint fra Jerne. Der deltog igen 6 spillere fra Skakforeningen, hvilket er 50% af
deltagerne. Det skal nævnes, at 3 ESF-spillere deltog i Varde Weekend umiddelbart i starten af maj.
Turneringen var lidt stærkere besat end tidligere, så kun Henrik Tranberg deltog i øverste gruppe,
mens Ole Bønnelykke og Bent Radoor endte i gruppe 2. Bedst klarede Ole sig med en 2. plads efter
Gabor Erdodi fra Varde.
Ud over Lars og Oles deltagelse i CellaVision kan vi nævne, at Ole Bønnelykke og Bent Radoor har
deltaget i Ringkøbing Weekend EMT 2018 samt i Søren Agerbæks Mindeturnering ved Skive. Lars
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Wilton deltog sammen med Poul Rewitz, SK1968, i 28. Erfurter Schachfestival i perioden 26.-30.
december. Lars Husum og Bent Radoor deltog i Grindsteds 1. Weekend EMT. Efter at have vundet
sidste år, blev Torsten i år nummer 2 i Senior-DM efter Poul Rewitz. Bent Radoor og Claus
Rasmussen i deltog i Danpumps Kolding, og her endte Bent på en delt 1.plads i Mester 7. Endelig
deltog Svend Madsen som klubbens eneste medlem i Extracon Chess Open.
SGP havde i år 5 deltagere fra ESF. Bedst blev Ewald Munksgaard med en 1.plads i 3.klasse efter
deltagelse i 5 turneringer. Bent Radoor deltog i 3 turneringer, Ole Bønnelykke i 2, Torsten og
Henrik T i 1. I den kommende sæson har vi igen fået lov at arrangere en af afdelingerne. Det bliver
den afsluttende, som ligger 14.marts. Man kan selvfølgelig deltage i vores turnering alene, selv om
4 turneringer tæller i GP-stillingen. Medlemmerne opfordres til at bakke op om den. Man kan også
høre om fælles kørsel ( f.eks. Bent) til nogle af de andre turneringer.
Pokalturneringen var en turnering med 13 deltagere afviklet på én aften. Den sædvanlige vinder,
Torsten Lindestrøm måtte i finalens afvekslende parti afgive remis til Jens Kr Pedersen, som derfor
blev en overraskende vinder i de stærke selskab. Juleafslutningen blev afviklet med æbleskiver til
såvel juniorer som seniorer med efterfølgende lynskak med 8 deltagere. Samme antal deltog i
julefrokosten og den tilhørende lynturnering hjemme hos formanden. Som noget nyt prøvede vi at
afholde en videoaften på HTX, hvor vi sammen fulgte et parti i matchen Carlsen - Caruana. Det
blev en rimelig succes med 15 deltagere og den hjemmebagte pizza blev spist op!
Juniortræningen har i år været varetaget af Ole Bønnelykke og Torsten Lindestrøm med hjælp af
Dennis Munksgaard. Vi kan godt bruge en eller to nye juniortrænere. Det er vigtigt at fastholde
juniorer, hvoraf 11 er medlemmer af Dansk Skak Union og 10 medlemmer udløser et grundtilskud
fra kommunen. Vi skal huske at få børneattester for alle, der involveres.
Til sidst vil jeg endnu en gang opfordre medlemmerne til at bakke op om såvel disse som klubbens
andre arrangementer!
–––––
ELO-ratingen og bødeproblemet blev kort debatteret. Lars Wilton opfordrede også til opbakning til
vore turneringer og Jesper håbede på stor tilslutning til SGP, især det stævne vi arrangerer.
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

3. Kassererens regnskabsaflæggelse
Claus udleverede regnskabet til de fremmødte. Han nævnte, at regnskabet så fornuftigt ud og i år
viste et overskud på kr. 10.917,-. Dette havde baggrund kontingentet, tilskud fra Esbjerg Kommune
til juniortræningen, sponsorat, holdpræmier m.v.
–––––
Kommentarer:
Tilskuddet fra Esbjerg Kommune blev nævnt, og hvordan størrelsen afhang af antallet af juniorer.
Der blev spurgt til afskrivninger, og Jesper forklarede, at dette primært var brikker og ure.
Jens Kr. bemærkede, at udgifterne til holdkørsel var faldet. Han spurgte om inventarposten var
nødvendig, hvilket herefter blev debatteret. Konklusionen var, at en sådan post var det mest
normale.
Torsten bemærkede, at der ingen kontingentrestancer var.
Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

3

4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5. Klubturneringen
Der var generelt tilfredshed med den nuværende struktur. Det blev nævnt, at man kunne ønske, at
førsteholdsspillere deltog i højere grad, samt debatteret hvad der skulle til for, at dette var tilfældet.
Der var også ønske om tilmelding via DSU til klubturneringen, bl.a. med håbet om at spillere fra
andre klubber evt. deltog.
Der blev desuden talt om en analyseaften samt et ønske om at få brikkerne sorteret, hvilket er
tiltrængt.

6. Valg
Formand:
Jesper Lahn Rasmussen genopstillede og blev genvalgt med applaus.
Kasserer:
Claus Rasmussen genopstillede og blev genvalgt med applaus
Bestyrelsesmedlemer: Hans Viborg genopstillede og blev genvalgt. Lars Husum og Jens Kr.
Pedersen var ikke på valg i år.
Bestyrelsessuppleant: Bent Rømer Radoor blev genvalgt
Revisor:
Henrik Tranberg Jensen blev genvalgt
Revisorsuppleant:
Ejvind Boddum blev genvalgt
Bibliotekar:
Lars Husum blev genvalgt
Juniorleder:
Bent Radoor og Lars Wilton med hjælp fra Torsten Lindestrøm.
Holdledere
2. division: Torsten Lindestrøm
Mester 2: Hans Viborg
B-rækken: Claus Rasmussen
Kantine:
Jesper Lahn Rasmussen med hjælp fra Lars Husum

7. Årets spiller
Flere nævnte Lars Husum for sit klubmesterskab. Desuden blev Michael Tranberg Rozenfeld nævnt
for sine gode resultater det forgangne år. Endvidere Lars Wilton for sin store indsats vedr. IMturneringen i efteråret..
En skriftlig afstemning gav en større majoritet (8-3-3) til fordel for Lars Husum, som derfor blev
årets spiller.

8. Eventuelt
Jesper uddelte præmier til flg.:
Klubmester:
Lars Husum
Pokalmester:
Jens Kr. Pedersen
Flest points i klubtur.: Jørgen Tranberg Jensen 15p
Michael Tranberg Rozenfeld 14p
Bent Radoor nævnte, at han gerne måtte kontaktes, såfremt nogen havde lyst til at køre ned til FIDE
Grand Prix turneringen i Hamburg (4.-18. november 2019).
Flere efterlyste en skakaften á la den vi havde sidste år. Det blev drøftet og der var enighed om at
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det evt. kunne være et arrangement med John Rødgaard.
–––––
Torsten takkede for god ro og orden og generalforsamlingen blev herefter afsluttet med et trefoldigt
leve for Esbjerg Skakforening.
Ref. Hans Viborg
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