
 

Referat af generalforsamling i Nykøbing Sj. Skakklub 03.06.2019  

1. Valg af dirigent:  Torben M. Andersen blev valgt. 
 

2. Valg af referent:  Flemming Nielsen blev valgt. 
 

3. Formandens beretning:  Beretningen blev godkendt. Se vedlagte. 
 

4. Regnskab:  Regnskabet blev godkendt. Se vedlagte. 
 

5. Kontingent:  Forslaget om uændret kontingent blev vedtaget. 
 

6. Indkomne forslag:  a) Nye regler for forårsturneringen og efterårsturneringen. Det 
   blev besluttet, at spille i én stor gruppe ved   

efterårsturneringen. Turneringen rates. 

b) Forårsturneringen spilles i én stor gruppe eller, hvis mange er  
tilmeldt, i mindre grupper. Bestyrelsen finder ud af det. 
Turneringen rates. 

   c) Bestyrelsens forslag om løbende at købe ind, så vi altid har 10 
   pæne og ensartede spil blev vedtaget. Desuden overlades det ti
   bestyrelsen at finde ud af, hvad der skal ske med gamle skakspil 
   og ure. 

7. Jan Gottfredsen ringer rundt: Lige som tidligere vil Jan ringe rundt til medlemmerne for at 
spørge, hvilke turneringer/hold de ønsker at deltage i/spille på. 

 

8. Valg til bestyrelse, revisor og suppleanter: 
Allan Pedersen blev genvalgt til bestyrelsen. 
Thomas Alstrup blev genvalgt til bestyrelsen. 
Bjarne Madsen overtager Villum Sejersens (p.gr.a. sygdom) 
ledige plads i bestyrelsen. 
 
Villum Sejersen overtager Bjarne Madsens plads som suppleant 
til bestyrelsen. 
Kjeld H. Madsen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen. 
 
Bjarne Frørup blev genvalgt som revisor. 
Henning Rasmussen blev genvalgt som revisorsuppleant. 
 

9. Eventuelt:  Da Villum (p.gr.a. sygdom) ikke kan åbne og lukke skakklubben, 
blev   blev man enige om at deles om opgaven: 

Sidste mand slukker og låser. Samme person forpligter sig til at 
åbne rettidigt næste gang. Ved forfald gives besked til 
formanden. 

 

  

 Referent:      
          Flemming Nielsen 
  



Formandens beretning for Nykøbing Sj. Skakklub 2018 – 2019 

Medlemmer: 

Vi er i øjeblikket 20 medlemmer. 

Villum Sejersen er desværre syg, og det er uvist, hvornår han kommer tilbage i klubben. 

I øjeblikket befinder han sig på Sejrsbo i Højby, hvor han går til genoptræning. Villum vil gerne afgive sin faste plads i 

bestyrelsen og i stedet være suppleant. Han vil så hjælpe os i det omfang, kræfterne slår til. 

Hans Peter Guldager er også indlagt på Sejrsbo, og han kom der faktisk kun et par dage før Villum. 

Hans Peter kunne godt tænke sig, at skakklubben fik et ekstra lokale, hvor han og ligesindede kunne hygge sig med 

skak uden at forstyrre andre, som måske er i gang med et mere seriøst parti. Hvis et sådant ønske skal opfyldes, skal vi 

nok forhandle med kommunen og have gode argumenter parate. 

De bor begge i Sejrsbo nr. 18. Villum i 18A og Hans Peter i 18L 

Begge sender hilsner til skakklubben, og Villum pointerede, at han gerne vil have besøg af én eller to, men ikke en 

større flok, og ingen gaver! Bedste besøgstid er efter kl. 15, men ring altid forinden.  

Villum har mobil nr. 3034 0344. Jeg har ikke Hans Peters mobil nr., men institutionen har 59666666. 

 

Stort og småt: 

Nye skabe med referater i skab nr. 4. Efter GF-referat 2019 kan man bl. a. læse nærmere om nedenstående: 

 

En ændring i Folkeoplysningsloven fra 2016 betyder bl.a. at kommunen skal føre tilsyn med foreninger, som får tilskud 

og/eller anvender kommunale lokaler for at sikre, at foreningerne følger loven. I Odsherreds Kommune vil tilsynet 

desuden forbedre kommunens muligheder for at servicere og indgå i samarbejde med de lokale foreninger. 

Kultur og Fritid vil derfor hvert år udvælge 4 – 8 foreninger, som vil blive kontaktet og informeret om formålet med 

tilsynet. Foreningerne vil også blive bedt om at fremsende materiale om foreningen. 

 

Hvordan man forholder sig ved ulovligt træk. 

 

Referat fra delegeretmødet i Borup 06.04.2019. 

 

Resultater fra vinterens turneringer: 

Julelyn blev vundet af Ove Wagner med Jan Gottfredsen som nr. 2. 

Forårsturneringens gruppe A blev vundet af Jan Gottfredsen med Ove Wagner som nr. 2 

Forårsturneringens gruppe B blev vundet af Lasse Bøgh med Per Dornonville som nr. 2 

I holdturneringens A-række scorede Michael Lynge og Henning Rasmussen hver 85,71 %, medens Peter Holst scorede 

64,29 %. Jan Gottfredsen og Thomas Alstrup scorede hver 57,14 %. 

I holdturneringens B-række scorede Claus Olsson 71,43 %, mens Flemming Nielsen scorede 60 %. 

Claus Olsson vandt 226 ratingpoint i sæsonen og blev dermed årets springer. 

 

Michael Lynge, Peter Holst, Allan Pedersen og Claus Olsson har været til pokalskak i Sorø, og de har spillet sig frem til 

finalen i Svendborg. 

 

Plan for holdturnering 2019-20: 

Holdturneringen 2019 – 20 er planlagt således, at holdene A, B og C spiller i ugerne 44 – 47 – 49 – 3 – 5 – 9 – 12. 

Mesterrækken spiller normalt i ugen forinden, men i uge 9 spiller mesterrækken i ugen efter. 

Når hold og spilledatoer er på plads vil jeg udarbejde en aktivitetsplan, hvor også andre turneringer indgår. 

 

Generelt: 

Alderen begynder at tynge flere af os, som har mange år på bagen. Det er derfor meget glædeligt, at vi af og til får 

yngre medlemmer. 

Trods sygdom har vi alligevel haft en god skaksæson. Tak til mange hjælpsomme medlemmer. 

 

 

Referent:      

Flemming Nielsen 

 


