Referat af generalforsamling 2021
Tirsdag d. 31. august 2021 kl. 19:30 i klubbens lokaler på HTX
Der var i alt 10 medlemmer af klubben til stede, herunder hele bestyrelsen.

Dagsorden
1.Valg af dirigent.
2.Formandens beretning.
3.Kassererens regnskabsaflæggelse
4.Indkomne forslag.
5.Klubturneringen.
6.Valg.
7.Valg af årets spiller.
8.Eventuelt.

1. Valg af dirigent
Joel Nødskov Christensen blev valgt til dirigent.

2. Formandens beretning
Herunder følger en afskrift af Jespers beretning:
Sæsonen blev igen præget af coronarestriktioner, men enkelte arrangementer blev dog gennemført.
Det lykkedes at gennemføre 2 klubturneringer før jul, idet 2. turnering blev afviklet i to separerede
rum pga. begrænsningen på 10 mødedeltagere. Efter genåbningen i maj, blev 3. klubturnering
spillet, dog med kun 8 deltagere. Lars Husum vandt. Der bliver præmieoverrækkelse under
evnetuelt. I modsætning til sidste år, hvor Michael Tranberg først blev klubmester efter den 1.
turnering i den nye sæson, er der ingen grund til at afvikle flere runder i år. Vi starter
klubturneringen på en frisk, og tilslutningen ser allerede ud til at være god, idet såvel gamle som
nye medlemmer er dukket op.
Holdturneringen blev aflyst for 8-mandshold, mens der blev spillet indledende kampe på 4mandsholdet.
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3.Esbjerg Efterår blev en stor succes. Selvom DM var flyttet til efterårsferien var der en tilslutning
på vores maksimale antal på 40 deltagere, måske fordi der kun måtte være 50 med i DM. Der blev
spillet i Teknodromen med god afstand mellem og afspritning af bordene. Vinder blev Christian A.
Eriksson, Caïssa Gladsaxe, besejrede IM Nikolai Vesterbæk Pedersen i sidste runde. Christian A.
Eriksson, IM John Rødgaard og FM Viktor Haarmark Nielsen blev således henholdsvis nr. 1, 2 og 3
efter korrektion, da de alle havde 5½/7.
Lars Wilton Pedersen fik desuden en flot 5. plads med 5/7 og blev bedste spiller uden titel. Ole
Bønnelykke, Lars Husum, Andreas Kinch og Joel Nødskov Christensen endte alle lidt under det
forventede resultatmæssigt. Nermin Dedovic spillede en god turnering over forventning, medens
Claus Rasmussen akkurat holdt skindet på næsen.
Der var igen stor tilslutning til den varme og billige middagsret, mens handelen i kantinen bar præg
af usikkerheden ved coronasituationen. På grund af sponsorerne Jøker Holding, Østjysk
Turistbusser og Hoffmannfonden gav turneringen et pænt overskud.
Igen her i 2021 indbyder vi til en weekendturnering i efterårsferien. Lars Husum har reserveret
lokalerne. Sammenfaldet med DM i år kan blive mere alvorligt, idet man i Svendborg både spiller
såvel ”Lang Påske” som 2 ”Kort Påske”.
Der er mulighed for at overskuddet fra 2020 kan indgå i fejringen af klubbens 100 års jubilæum i
2022. Her lover formanden for DSU, Poul Jacobsen, at Påsketurneringen vil være tilbage i påsken.
Der vil hermed være bedre mulighed for at lave arrangementer i efterårsferien. På trods af
medlemmers udtræden og indtræden har jubilæumsudvalget ideer og foreløbige aftaler. Der
planlægges for tiden med en match mellem to gamle og to unge spillere, det kunne være Curt
Hansen og Peter Heine mod Jesper Thybo og Jonas Bjerre samt den sædvanlige weekendturnering
med forhøjede præmier. Der arbejdes også på at arrangere et foredrag og en simultan med Peter
Heine og eventuelt en jubilæumsfest. Da også Centrum har jubilæum kan dele af arrangementerne
måske foregå i samarbejde.
Der arbejdes i hvert fald på at få gang i ESU igen, idet der er penge tilbage fra tiden med
Vesterhavsturneringerne. Torsten Lindestrøm og formanden har deltaget i et par onlinemøder med
repræsentanter fra Centrum og Jerne. Der er valgt en bestyrelse, der først og fremmest arbejder på at
få adgang til formuen i banken. Der er ikke helt enighed om brugen af pengene, men et flertal vil
gerne yde et bidrag til jubilæumsarrangementerne.
Bent Radoor har endnu en gang holdt gang i aktiviteterne under nedlukningen i vinter og forår. Om
tirsdagene har der været arrangeret lyn på Lichess og om lørdagene holdlyn mod andre klubber som
Fredericia og Frem. Hans Viborg har igen sørget for at orientere medlemmerne via hjemmesiden,
mens den direkte kommunikation om lynturneringerne er foregået via klubbens Facebook.
Juniortræningen har næsten været gået i stå, selvom Bent og Christoffer Vinther trofast har mødt
frem, men hen over sommeren er interessen igen steget en smule. Vi har endelig oprettet en
virksomheds-NemID, så vi kan indhente børneattester, hvilket vi har gjort. Da Christoffer skal være
væk på arbejde 14 dage ad gangen, vil det være fint, hvis der er andre, der vil hjælpe med
træningen.
Dette er sagt med et ønske om, at klubben igen kommer til at køre normalt, og at vi alle bakke op
om arrangementerne og modtager nye medlemmer, såvel juniorer som seniorer på en god måde.
–––––
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Kommentarer:
Der var ikke nogen kommentarer til beretningen og den blev enstemmigt godkendt.

3. Kassererens regnskabsaflæggelse
De fremmødte fik udleveret regnskabet og Claus lavede en gennemgang. Resultatet var væsentligt
bedre end normalt og viste et overskud på kr. 19.177,-. Dette havde især baggrund i at a) der ikke
var spillet holdskak, med deraf følgende udgifter til kørsel og b) overskud fra Esbjerg Efterår 2020.
Klubbens egenkapital er således forbedret en del inden vi træder ind i jubilæumsåret.
–––––
Kommentarer:
Der var et par opklarende spørgsmål, hvorefter regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag
Forslag 1 (stillet af Bent Radoor): Der oprettes en ny type medlemskab til de unge spillere, der kun
er i skakskole og ikke spiller koordinerede turneringer. Kontingent for denne gruppe er nuværende
kontingent fratrukket beløbet til DSU.
–––––
Poul Flemming Fries-Nielsen syntes at det var en rigtig god ide og udtrykte sin støtte til forslaget.
Lars Husum mente derimod ikke, at det ville gøre nogen forskel samt at langt de fleste
fritidsaktiviteter for unge mennesker kostede væsentligt mere end skakken.
Flere støttede forslaget og der var herefter en mindre debat omkring beløbsstørrelse. Det endte med
kr. 200,- pr. halvår. Disse medlemmer kan ikke deltage i turneringer.
Forslaget blev sendt til afstemning, hvor det blev vedtaget med 9 stemmer for og ingen imod.
Forslag 2 (stillet af Bent Radoor): På forsøgsbasis åbnes klubturnering 2 for spillere udefra og en
indbydelse sættes på DSUs hjemmeside. Begrundelsen er at det ville være spændende at se om man
herved kunne tiltrække andre spillere.
–––––
Claus Rasmussen og Hans Viborg syntes begge at det var en god ide og udtrykte støtte til forslaget.
Der var herefter en drøftelse vedr. beløbsstørrelse for deltagelse, hvor man enedes om kr. 50,- for
deltagelse i en turnering.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget (10 stemmer for).

5. Klubturneringen
Der var generelt tilfredshed med den nuværende struktur.
Der var herefter en mindre debat, idet de fleste savnede deltagelse fra spillerne på førsteholdet.
Enkelte har tidligere deltaget i et vist omfang, men der er efterhånden langt imellem. Der skal derfor
lyde en opfordring til større deltagelse i klubturneringen fra spillere på førsteholdet om ikke andet
så til enkelte af de fire årlige klubturneringer.

6. Valg
Formand:
Jesper Lahn Rasmussen genopstillede og blev genvalgt med applaus.
Kasserer:
Claus Rasmussen genopstillede og blev genvalgt med applaus
Bestyrelsesmedlemer: Hans Viborg var på valg i år, genopstillede og blev genvalgt. Lars Husum og
Bent Radoor var ikke på valg.
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Bestyrelsessuppleant:
Revisor:
Revisorsuppleant:
Bibliotekar:
Juniorleder:

Henrik Krüger blev genvalgt
Henrik Tranberg Jensen blev genvalgt
Svend Madsen blev valgt
Lars Husum blev genvalgt
Bent Radoor med hjælp fra Christoffer Vinter, Svend Madsen og evt. Ole
Bønnlykke.
Jubilæumsudvalg:
Genvalg til Torsten Lindestrøm, Lars Wilton Pedersen, Thomas Jøker,
Jesper Lahn Rasmussen samt den øvrige bestyrelse ”i et eller andet
omfang”.
Repræsentant til ESU: Jesper Lahn Rasmussen og Torsten Lindestrøm. Torsten er allerede med i
bestyrelsen for ESU. Jesper orienterede her omkring arbejdet i ESU.
Holdledere
2. division: Torsten Lindestrøm
Mester 2: Lars Husum / Hans Viborg
B-rækken: Claus Rasmussen
Kantine:
Jesper Lahn Rasmussen med hjælp fra Lars Husum

7. Årets spiller
Lars Husum blev foreslået for sit klubmesterskab og gode resultater det forgangne år. Der blev ikke
foreslået andre kandidater, så Lars blev årets spiller.

8. Eventuelt
Der blev uddelt præmier til Lars Husum for klubmesterskab og flest scorede points. Henrik Krüger
for næstflest scorede points, samt Christoffer Vinther og Jesper Lahn Rasmussen, der delte
tredjepladsen for flest scorede points.
–––––
Generalforsamlingen blev herefter afsluttet med et trefoldigt leve for Esbjerg Skakforening.
Ref. Hans Viborg
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