Referat af generalforsamling 2022
Tirsdag d. 30. august 2022 kl. 19:30 i klubbens lokaler på HTX
Der var i alt 11 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
Torsten Lindestrøm blev valgt til dirigent. Han lagde ud med at konstatere at generalforsamlingen
var lovligt varslet.

2. Formandens beretning
Herunder følger en afskrift af Jespers beretning:
Jubilæumssæsonen 2021/2022 blev desværre igen præget af corona og deraf følgende nedlukninger.
Det viser sig, at det er nemt at aflyse arrangementer, men sværere igen at få noget op at køre.
Weekendturneringen i efteråret blev som forudset presset på deltagerantallet af
”Påsketurneringerne”, der blev spillet samtidig. Det blev kun til 20 deltagere, heraf 8 fra ESF. Det
lykkes dog at få to titelholdere med, og IM John Rødgaard samt IM Nicolai V Pedersen vandt på
deling sammen med Christian Altenburg Eriksson. På grund af det lave deltagerantal kunne alle
partier vises live ved brug af de elektroniske brætter fra Hovedkredsen.
Som forpremiere til jubilæumsåret i 2022 havde vi pludselig tilsagn fra Jesper Thybo om foredrag
og simultan op mod jul, og det lykkedes også Lars Wilton i samme anledning at få Esbjerg Uges
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Avis til at lave 3 sider med fin omtale af skak og Skakforeningen. Selvom arrangementet havde
trukket små 40 tilmeldinger, måtte det desværre aflyses efter anbefaling på ministrene på
pressemøde et par dage før.
Søndagen før lykkedes derimod ikke 1.holdet at overtale Herning til at udsætte kampen i 1.division.
Flere af vores spillere var allerede da betænkelige ved at spille og ville aflyse. Holdet lå ellers godt,
og Herning lå allerede til nedrykning. Dansk Skak Unions udmelding var, at hvis holdene var enige
om det, kunne udsættelse aftales. Da vi ikke stillede op, blev Herning dømt som vinder med 8-0.
Dog fik vi dispensation til at spille videre i turneringen. En klage førte kun til en ekstra udgift på
600 kr. i depositum. Men vi sparede jo kørslen til Herning. Senere blev den efterfølgende runde dog
udsat, og da turneringen senere blev genoptaget, gik indsatsen i væsentlighed ud på at klare sig fri
af nedrykning. Sidste runde blev lidt at et antiklimaks, idet alle holdets partier endte remis efter
under 1 times spil. Det var ellers os, der stod for arrangementet, hvilket kræver planlægning,
indkøb, klargøring af spillelokaler, kamplederfunktion og oprydning, hvilket skønsmæssigt komme
til at tage dobbelt så lang tid, som den tid, der blev brugt på at spille! Trods de 8 point, lykkedes det
ikke Herning at undgå sidstepladsen, mens vi reddede os på bekostning af Viborg.
2. holdet kom trods den gratis oprykning til Mester 1 godt i gang og førte faktisk gruppen efter 4
runder, lidt i kraft af, at 3. og 4.runde blev spillet i Hovedkredsturneringen, mens 1.holdet ikke
spillede de samme dage. I de sidste runder gik det desværre ikke så godt, da færre spillere var til
rådighed, når førsteholdet også spillede. Blandt andet blev en spiller ”stjålet” på parkeringspladsen
ved HTX, hvorfor vi måtte tage til Gråsten med 5 spillere og tabte 6-2. Det endelige resultat blev en
midterplacering, hvilket passer til vores formåen.
3. holdet vandt én kamp og endte på 4.pladsen i en gruppe med 6 hold.
Den kommende holdturnering i Hovedkredsen bliver omlagt, så der kun bliver én Mesterklasse,
Mester 2 bliver ændret til A-klasse med 6-mandshold, og resten bliver B-klasse med 4-mandshold.
Jeg håber, at vi stadig kan stille to 8-mandshold og ét 4-mandshold. Flere mulige spillere til 1.- og
2.hold har dog desværre allerede tilkendegivet, at de vil spille mindre i den kommende sæson. Det
vil være rart med flere positive tilkendegivelser. I hvert fald vil vi lave nogle lister med mulighed
for tilmelding.
Ved små omlægninger lykkedes det at afvikle alle 4 klubturneringer i sæsonen. Undtagen i
3.turnering, der måske var lidt coronaramt, lykkedes det at nå op på 3 grupper. Klubmester blev
Bent Radoor med 2 sejre, mens Husum og undertegnede begge vandt én. De samme 3 spillere
havde også flest scorede point, hvilket må siges at være bemærkelsesværdigt. Flere nye spillere er
dukket op, og jeg håber, at tilmeldingerne for den nye klubturnering kan komme på mindst 18.
I maj var corona nærmest aflyst og det lykkedes med kort varsel at planlægge og afvikle ”5 tirsdage
i træk” med 2. og 3.runde i Varde og resten hos os, idet Jerne var gået på sommerferie. Med 17
deltagere og formanden som reserve nåede vi op på turneringens hidtil største deltagerantal. Det
lykkedes ESF at hjemføre alle førstepladser, idet Jesper Lahn vandt foran Husum, Krüger tog sejre i
Gruppe 2 og Lucas Gruppe 3.
Pokalturneringen blev som sædvanlig spillet på én aften og vundet af Torsten Lindestrøm. I finalen
vandt han over Lars Husum, men havde også besejret Johnni Veng i semifinalen.
På grund af coronaaflysninger blev vores bidrag til Syd Grand Prix ændret fra at være den 7. og
sidste til at være 3.turnering, hvorefter der dukkede nye turneringer op henimod sommerferien.
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Desværre deltog kun 25 spillere, idet der var en del afmeldinger i sidste øjeblik. Turneringen blev
vundet af Johnni Veng med 5 point, mens Henrik Tranberg vandt i 1.klasse, hvor han også fik den
samlede GP-præmie.
Bestyrelsen har tildelt Thomas Jøker en advarsel på grund af noget tumult og efterfølgende trusler,
der opstod i analyselokalet. Samtidig har vi besluttet konsekvent at bortvise personer, der
ankommer berusede til spillestedet, og undlade at sælge øl på klubaftener til efter kl. 21.
Torsten Lindestrøm, Lars Wilton og formanden har deltaget i generalforsamlingen i Esbjerg Skak
Union. Unionen har stadig midler fra Vesterhavsturneringens tid. Stemningen er for at arbejde på at
bruge pengene på skak og derefter nedlægge ESU, idet en passiv forening blot vil miste formuen
som gebyrer til banken, og adgang til pengene kræver at foreningen holdes ajour med
generalforsamlinger, bestyrelse m.m. Den nuværende bestyrelse består af Jean Bloch Mikkelsen
som formand samt Torsten og Lars Wilton. I første omgang har ESU valgt at stille en
underskudsgaranti til arrangementer i forbindelse med jubilæumsåret 2022.
Jubilæumsåret 2022 har allerede budt på et foredrag med efterfølgende simultan af Peter Heine
Nielsen, som det var lykkedes at fange, mens han var hjemme i Danmark. Arrangementet var gratis
for deltagerne, hvoraf der var såvel klubbens medlemmer, gamle kendinge, spillere fra hele
hovedkredsen som nye interesserede, idet Ugeavisen igen havde foromtale. I alt deltog vel 50 i
foredraget om Peters rolle som træner for Magnus Carlsen og lidt skakpolitik, hvorefter lidt over
halvdelen af de fremmødte deltog i simultanen.
Med udgangspunkt i underskudsgarantien fra ESU har vi taget chancen og satset større i
efterårsferien med et kombineret jubilæumsarrangement med match, weekendturnering og
livedækning. Efterfølgende er det lykkedes at få støtte fra såvel vore sædvanlige sponsorer som
DSU, Ugeavisen, Claus Sørensen og Nordea. Matchen bliver mellem de unge talenter Jonas Bjerre
og Jesper Thybo mod veteranerne fra lokalområdet, Jens Ove Fries Nielsen og Curt Hansen. Især er
det iøjnefaldende at det er lykkedes at genaktivere Curt Hansen. Weekendturneringen spilles igen
efter skabelonen med 3 hurtige og 4 almindelige partier, og i anledning af jubilæet er der forhøjede
præmier, og på nuværende tidspunkt har vi allerede modtaget 28 tilmeldinger og flere interesserede
forespørgsler. Med hensyn til livedækningen har vi anskaffet 8 elektroniske brætter, således at vi
kan undgå transporten af Hovedkredsens. Samtidig vil vi prøve at bringe kommentering ved Ellen
Fredericia Nilssen efter opfordring fra DSU.
En særlig tak skal lyde til Bent Radoor og Christoffer Vinther for at stå for juniorskakken, Hans
Viborg for hjemmesiden og sidst men ikke mindst vil jeg rose Lars Wiltons for hans store arbejde
med analyse af juniorers partier, planlægning af jubilæet, fremskaffelse af annoncører og
overnatning samt omtale af skak i aviser og lokal-tv.
–––––
Kommentarer:
Efterflg. blev især det kommende Esbjeg Efterår vendt og man kom godt omkring deltagerantal,
dommere (dvs. behovet herfor) og kommentatorer samt antallet af elektroniske brætter. Endelig blev
det konstateret, at der faktisk er en del talenter i byen. Spørgsmålet er blot, hvordan vi får dem
aktiveret i klubben i større omfang end hidtil.
Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt.
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3. Kassererens regnskabsaflæggelse
De fremmødte fik udleveret regnskabet og Claus lavede en gennemgang. Resultatet var igen i år
positivt, selvom overskuddet på kr. 7.943,- var lidt mindre end forrige år. Vi har haft tilgang af
medlemmer, men også øgede udgifter til kørsel, præmier m.v.
Klubbens driftsresultat og egenkapital ser i det hele taget fornuftigt ud.
–––––
Kommentarer:
Torsten syntes at regnskabet så godt ud og hæftede sig ved, at vi i de sidste fire år ikke har haft
behov for afskrivninger af skyldige kontingenter. Wilton noterede, at Esbjerg Efterår havde givet
overskud, de sidste tre år. Herefter var der yderligere kommentarer vedr. det kommende Esbjerg
Efterår, bl.a. kommentatorudstyr, projektorer, sponsorer og økonomien generelt.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5. Klubturneringen
Der var generelt tilfredshed med den nuværende struktur. Generelt efterlyste man (som tidl. år)
større tilslutning fra 1. holds spillerne.

6. Valg
Formand:
Jesper Lahn Rasmussen genopstillede og blev genvalgt med applaus.
Kasserer:
Claus Rasmussen genopstillede og blev genvalgt med applaus
Bestyrelsesmedlemer: Lars Husum og Bent Radoor var på valg i år, genopstillede og blev begge
genvalgt. Hans Viborg var ikke på valg.
Bestyrelsessuppleant: Henrik Krüger blev genvalgt
Revisor:
Henrik Tranberg Jensen blev genvalgt
Revisorsuppleant:
Svend Madsen blev valgt
Bibliotekar:
Lars Husum blev genvalgt
Juniorleder:
Bent Radoor med hjælp fra Christoffer Vinter, Svend Madsen og evt. Lars
Wilton.
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 har stemmeret.
Lars Wilton og Torsten er begge med i bestyrelsen for ESU.
Der var her orientering omkring arbejdet i ESU.
Holdledere
1. hold:
Lars Husum
2. hold:
Svend Madsen
3. hold:
Claus Rasmussen
Kantine:
Jesper Lahn Rasmussen med hjælp fra Lars Husum
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7. Årets spiller
Bent Rømer Radoor blev foreslået dels for sit klubmesterskab, men især for sit store arbejde med
juniorerne. Lars Wilton blev foreslået pga. sit arbejde med dels Esbjerg Efterår og dels at fremme
skakken i Esbjerg, men da han ikke ønskede at kandidere, blev forslaget trukket og Bent blev
enstemmigt valgt som årets spiller.

8. Eventuelt
Bent Radoor påpegede, at klubben generelt har for få turneringsledere og opfordrede til at evt.
interesserede tilmeldte sig det dommerkursus, der blev afholdt i efteråret. Det belaster bl.a., at
Jesper skal være turneringsleder i forb. med 1. holdets hjemmekampe og derfor ikke kan spille på 2.
holdet. Det blev endvidere diskuteret hvem, der skulle dømme i opvisningsmatchen, hvor der blev
spillet hurtigskak og man samtidigt havde live-sending.
Der blev efterflg. uddelt præmier til :
Torsten Lindestrøm for pokalmesterskabet.
Bent Rømer Radoor for klubmesterskabet
Bent Rømer Radoor for at score flest points i klubturneringen
Lars Husum og Jesper Lahn Rasmussen for at score næstflest points i klubturneringen.
–––––
Generalforsamlingen blev herefter afsluttet med et trefoldigt leve for Esbjerg Skakforening.
Ref. Hans Viborg
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