Nykøbing Sj. Skakklub
Referat af formandens beretning for sæsonen 2012 – 13
Medlemmer
Kort tid efter generalforsamlingen i fjor kom beskeden om, at Lars Hove var afgået ved døden. Efter Lars’ ønske
skulle begravelsen foregå på Holbæk Naturkirkegård, og bisættelsen fandt sted onsdag den 18. juli 2012.
Irene havde pyntet kirkerummet meget smukt, og hun havde på forhånd sagt, at vi ikke skulle komme med kranse
eller bårebuketter. I stedet var vi meget velkomne til at donere et beløb til Kræftens bekæmpelse, og da næsten
hele bestyrelsen var med til begravelsen, bad vi Allan om at sende 500 kr. til det gode formål.
Som en uventet julegave blev jeg ringet op af Carl Hülsens datter, som tilmeldte Carl som nyt medlem til januar
2013. Den slags luner i en tid, hvor medlemstallet tit går den forkerte vej.
Skakklubben har i øjeblikket 20 medlemmer: 8 seniorer og 12 Pensionister. Af de 20 medlemmer vil 15-16
formentlig kunne deltage i turneringer i næste sæson.
Nyt fra DSU og 2.hk
DSU har gjort sig nogle tanker om, hvordan man forbedrer mulighederne for at styrke skakspillet i en tid med
vigende medlemstal. Med det formål havde man også nedsat et udvalg, som kom med nogle ideer på DSUhovedbestyrelsesmødet 03.02.2013. Af ideerne anbefalede udvalget især: 4-mands hold, aftenkampe og højst
samlet spilletid på 4 timer.
Også bestyrelsen i 2.hk ville være på forkant med udviklingen, og man fik Jens Lundberg til at komme med et
forslag (17.02.2013), som skulle fremlægges ved delegeretmødet den 23. marts 2013.
Disse tanker vakte ikke udelt begejstring, og på 9.hovedkreds’ vegne kom Erik Søbjerg med et længere indlæg den
5. marts 2013.05.15.
Organisationsarbejde i klubben
Allan har fundet en billigere bankforbindelse, og nu er vi kunder i Dragsholm Sparekasse med følgende kontonummer: 0537 – 0000491578.
Som sædvanligt har bestyrelsen haft møder efterår og forår og desuden et ekstraordinært møde i marts, fordi
forslaget om at ændre på holdturneringens struktur også vakte bekymring i Nykøbing Sj. Skakklub. Vi indkaldte
ganske vist ikke til en ekstraordinær generalforsamling, men vi loddede stemningen ved at spørge de fremmødte
medlemmer. Desuden var alle relevante breve om sagen videresendt til medlemmer med e-mail.
På den måde mente vi at have medlemmerne bag os, da vi den 18. marts sendte en mail til samtlige klubber i 2.
hovedkreds. Vi erklærede og imod Jens Lundbergs forslag og kritiserede især ideen om at afskaffe op- og
nedrykninger. Denne skrivelse blev også videresendt til medlemmer med e-mail.
Ved delegeretmødet i 2.hk var Villum Sejersen mødt frem, og efter mødet kunne han fortælle, at hovedkredsens
forslag var ”skudt til hjørnespark”.
Med en lidt løsere tilknytning til bestyrelsen sidder Maj-Britt og passer vores hjemmeside, og hendes sidste
forbedring består i at gøre hjemmesiden til en online side, sådan at Villum kan opdatere siden hver fredag med fx
aktuelle runder. Siden finansieres normalt med reklamer, men dem kan vi slippe for mod at betale 25, - kr.
Holdturneringen
Førsteholdet placerede sig som nr. 4.
Per D. og Thomas scorede hver 4 point i 7 kampe, og Villum scorede 3½ point i 4 kampe, medens Flemming og
Henning hver scorede 3 point ud af 7 kampe. Det er lidt svært at pege på en klar vinder, så klippepræmien
udelades i år.

Andetholdet placerede sig som nr. 6, og her scorede Bjarne 3½ point i 6 kampe. Claus scorede 1½ point i to
kampe, og Asger scorede 1 point i 1 kamp.
Spilleuger for A og B rækken i 2013-14 er: 44, 46, 50, 3, 5, 10 og 12.
Efterårsturneringen
I gruppe 1 vandt Jan med 4½ point, medens Henning scorede 4 point
I gruppe 2 vandt Per Dornonville med 3 point, men Børge scorede også 3 point, så guldvægten måtte frem!
I gruppe 3 vandt Kjeld med 3½ point. Bjarne scorede også 3½ point, og igen måtte alle parametre i brug.
Der var tæt løb mellem ettere og toere, og derfor ønsker bestyrelsen fremover flere og lidt mindre præmier.
Forårsturneringen
Foruden klubbens medlemmer fik forårsturneringen også deltagelse af Daniel Bendixen. Daniel bor i Holbæk, men
hans forældre bor i Nykøbing, så det var ikke så svært for ham at deltage.
Deltagerne i forårsturneringen blev delt i tre grupper, og vinderne blev følgende:
Gruppe 1: Daniel Bendixen med 7½ point fra 9 kampe og Thomas Alstrup med 6 point fra 8 kampe
Gruppe 2: Flemming Nielsen med 4½ point fra 7 kampe og Kjeld Madsen med 3 point fra 5 kampe
Gruppe 3: Carl Hülsen med 4½ point fra 7 kampe og Bjarne Madsen med 3 point fra 6 kampe.
Enkeltmandsturneringer
Henning er stadig den eneste spiller, der viser flaget ved udenbys turneringer.
Julelyn
Jan vandt julelynturneringen i et topopgør mod Allan
Springeren
Henning blev årets Springer ved at vinde 79 ratingpoint. Thomas vandt 50 ratingpoint, Kjeld vandt 46 ratingpoint
og Bjarne vandt 37 ratingpoint.
Generelt
Når jeg ser tilbage på sæsonen, bliver jeg glad og imponeret af den hjælpsomhed, der møder skakklubben fra alle
sider. Der er rigtig mange, som på den ene eller anden måde støtter op om klubben.
Stor tak til alle for jeres indsats.

Nykøbing den 10/6 – 2013

Referent:

Villum Sejersen, men ingen ændringer – beretningen var skrevet før GF

