Generalforsamling i Skakklubben Evans 31. marts 2022
Tilstede fra bestyrelsen: Formand Peter Bøgh Larsen, Juniorleder Kim Skaanning-Pedersen, Webmaster
Jesper Bondo Medhus, Sekretær Thomine Stolberg-Rohr. Fraværende Kasserer Torben Simonsen.
I alt 21 fremmødte.

Valg af dirigent
Formanden foreslår Gert Aagaard som dirigent. Gert Aagaard bliver valgt uden modkandidater. Gert
konkluderer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Valg af stemmetællere udsættes til behovet opstår.
Formandens beretning
Formanden indledte sin beretning med at mindes to tidligere medlemmer af klubben Gunnar Nielsen og
Peder Madsen med et minuts stilhed.

Formandens beretning
Et år med heldigvis få nedlukninger pga corona, dog med lidt internet skak og nogle omrokeringer
på holdkampe.
Bortgang:
Vi har haft to bortgange af tidligere medlemmer i Evans.
Jeg har ikke selv haft muligheden for at møde Gunnar Nielsen, men han siges at have været et vellidt
medlem af klubben, og en spiller som var blandt en af de bedste i Evans historie, sammen med en masse
andre spillere.

Gunnar Nielsen
vandretårnet: 1982-83
Divisionskampe: 223 - 119,5 (53,6%)
Vi mistede desværre også Peder Madsen, som også har været et meget aktivt medlem af klubben.
Ham nåede jeg dog at spille med, men resultaterne fra min side imod ham var ikke værd at skrive
hjem om.
Peder Madsen
Vandretårnet: 1964-65, 1969-70
Divisionskampe: 331 kampe - 187,5 point (56,6%)
Jeg foreslår at vi holder et mins stilhed på vegne af dem.

Vejle turneringen 2021
I vejle turneringen fik vi et gensyn med et tidligere medlem af klubben Simon Saito Nielsen, som
spillede med i mester gruppen. Han fortalte mig, at han ikke havde spillet ret meget i USA, så han
vidste ikke hvordan det ville gå.
1. Simon Saito Nielsen 8,5 af 9
2. Henrique Rey Malde 7,5 af 9
3. Kim Henrik Skaanning-Pedersen 7,5 af 9
Vejle mesterskabet i lynskak.
Jeg kan faktisk ikke huske hvem der vandt, men det har formentligt været Kim.

Syd Grand Prix
Syd grand prix blev afholdt d. 27 november (samme dag som DM i skoleskak, måske bedre
planlægning næste gang). Der var i alt 34 deltager med, hvor af 6 af dem spillede med i skoleskak
gruppen.
Det blev en dag hvor folk virkede til at være tilfredse med forløbet, på tros af vi var lavt bemandet
på hjælpere. Jeg vil dog gerne sige tak til Jørgen Aaskov som stod for at afholde turneringen,
Thomine til at hjælpe med alt forløb som det skulle, og undertegnes kone og datter som stod for
kantinen. Undertegnede stod selv for skoleskak gruppen.
De spillere som klarede sig bedst fra Evans var følgende:
Tihomir blev nr. 2 i mesterklassen med 4,5 af 7 point.
Noah som vandt skoleskak gruppen med 7,5 af 10. Det samme antal havde nr. 2, så de endte med
at spille en omkamp som Noah vandt.
Xavi blev nr. 3 med 7 point ud af 10 kampe. Så alt i alt en meget tæt gruppe.

Skoleskak
Vi har fået godt gang i vores skoleskak afdelingen, hvor vi hver gang har ca 10-12 spillere som
kommer og træner med. Jeg vil gerne sige tak til Kim og Henrique som har står for vores skoleskak,
uden dem havde vores skoleskak slet ikke fået samme succes.
Alle skoleskak medlemmer bliver registret som a-medlem.
Vitus har vundet 2 danmarksmesterskaber i år.
Det ene var Dansk Skak Unions Ungdoms DM, hvor han vandt U12 gruppen, med 7 ud af 7 mulige
point! og det andet DM han vandt var Dansk Skoleskaks DM hvor han vandt D gruppen med 8 ud
af 8 mulige. I den samme turnering i F gruppen spillede undertegnes søn Jonas med for første
gang, og han fik en 20 plads ud af 30 spillere.
Vitus blev også nomineret blandt 10 spillere til årets spiller i Dansk Skak Union og så er han blevet
Indstillet til Vejle Kommunes Idrætspris til års sportsgalla som bliver afholdt d. 28. april i Vejle
musikteater.

Xavi fra vores skoleskak har også vundet flot SGP i Fredericia hvor han vandt alle kampe i vores
skoleskak gruppe.
Noah vandt vores egen SGP.

Holdskak:
Evans havde en god sæson med vores 4 hold med 3 oprykninger!
1. holdet endte med 30,5 point og en 5. plads, dog kun 1 point efter nr. 2
2. holdet havde en sløj start med et nederlag imod Horsens på 2,5 – 5,5, men efter en masse gode
kampe så endte de sikker 1.plads i gruppen med hele 8,5 point foran nr 2. De rykker nu op i 2.
division.
3. holdet endte med at få 16,5 point i 4. mands rækken, hvilket gav en 1. plads og en oprykning til
mesterrække 2 (nu A-rækken)
4. holdet vandt også deres række med 13,5 point, og rykker også op.
Tilmelding til pokal skak er åben (jeg vil personligt selv prøve at deltage)
Tak til holdlederne for at hjælpe med at få kabalerne til at gå op med at finde spillere, jeg ved det
ikke er særligt nemt.
Jeg vil også gerne sige tak til Erik Pontoppidan som har stået for 2 af vores kampe som dommer,
det har været en kæmpe hjælp at du ville træde til.
Nyt om holdskak
Mesterrække 2 ændres til at hedde A-rækken
A-rækken ændres fra at have 8 hold til i stedet for 6 hold for at undgå situationer hvor de små
klubber ikke kan stille hold.
Oprykningskampe for 4-mands holdene vil blive spillet med 6 mands hold.

Vandretårnet
1. Eldis Mahmutovic 7 af 8 nr 1 ud af 241 spillere (2 flasker vin)
2. Jørgen Aaskov 6 af 8 (2 flasker vin)
3. Torben Phalaris Pedersen 5,5 af 6 (2 flasker vin)
Uden præmie:
Ernst Bindzus 5,5 af 7
Zijad Campara 5,5 af 7

Klubmesterskabet i lynskak:
1. Gert Aagaard – 10 point
2. Jørgen Aaskov – 9,5 point
3. Peter Bøgh Larsen – 9 point.

ANDET:
Tak til Jørgen for at hjælpe med turneringerne og nedlukning af klubben.
Tak til Kim Skaaning for at hjælpe med at åbne klubben og stå for skoleskak.
Jeg vil også gerne takke Torben Phalaris som hver gang har hjulpet med at sætte brikker op samme
med Aaskov, og hjulpet med at lukke klubben ned.
Tak til Ernst Bindzus som hver torsdag står klar med kantinen.
Næste år vil der i Sydjysk hovedkreds blive lavet et dommerkursus som strækker sig over en
weekend – Jeg anbefaler at man overvejer at tage kursuset, da klubben virkelig mangler dommere.
Velkommen til at skrive noget til hjemmesiden. evt send til Jesper
Maxim danmarksmester i K-skak 2. år i streg.
Henrique FM (2 flasker vin)
Præmie overrækkelse for grand prix og klubturneringen af Jørgen Aaskov.
Præmieuddeling
Jørgen Aaskov uddeler præmier fra GrandPrixturneringen 2021/2022 samt Klubturneringen 2022.
Kim Skanning-Pedersen vinder Grandprixturneringen 2021/2022
Frank B. Kristensen er ny klubmester!

Kommentarer til formandens beretning
Jørgen: Sune Berg Hansen har skrevet et indslag til fordel for at holdturneringen afgøres af matchpoint.
Jørgen er personligt imod dette og vil gerne høre Klubbens holdning.
Jørgen lover at påtage sig dommertjans i den kommende formandsperiode på to betingelser: Nye skal
uddannes. Hvert enkelt medlem skal spørges. Det er et alvorligt problem. På sigt livstruende.
Jørgen: Der mangler orden i skabene. Og vi skal tage stilling til anskaffelse af nyt materiale. Ønske om
udskiftning af samtlige batterier i urene.

Jørgenmelder afbud til Skt. Hans aften. En anden skal lukke klubben den dag.
Jørgen ønsker en opsamlingsrunde efter sidste runde i turneringer. Det er det mest servicemindede.
Helge Poulsen argumenterer mod matchpoint – det er dybt uretfærdigt.
Thomine erklærer sig som tilhænger af matchpoint
Preben siger at han har set utallige eksempler på at nogen bliver tvunget til at tage remis. Det bliver en
anden form for sportslig afvikling.
Peter er enig med Jørgen.
Kim fortæller at det har været oppe flere gange før. Skakligaklubberne stemmer nej hver gang.
Leif Kristensen melder sig som tilhænger af brætpoint. Matchpoint kan gemmes til OL.
Frank konkluderer at der er er flertal i klubben for at beholde brætpoint.
Ulrich: Der er ikke andre sportsgrene hvor det er ”målscoren” der tæller.
Gert: Jørgen Aaskovs hiv om dommere i klubben må tages til efterretning af klubben. Der er nogen der skal
prikkes.
Gert bakker op om materialeeftersyn.
Preben: Vi har tidligere haft en årligt gennemsyn af materialet. Der har været fuldstændig styr på det
engang.
Jørgen vil gerne have lov at rydde op i skabene sammen med Carl Mortensen om han vil.
Henrik Sørensen: Et tidligere medlem har tidligere repareret ure og kan sandsynligvis overtales det endnu.
Kim synes ikke at det roder meget. Dymotekst ville være smart.
Preben vil gerne hjælpe Jørgen med oprydning i materialerne.
Gert tager spørgsmålet om Skt. Hans aften op.
Preben bemærker at vi aldrig har holdt lukket pga. Skt. Hans aften og synes ikke vi skal holde lukket fordi en
gammel mand skal til bål.
Formandens beretning bliver herefter enstemmigt godkendt.
Regnskab og budget.
Jørgen Aaskov fremlægger regnskabet.
Overskud for andet år i træk. To år har tilsammen har givet overskud på 18000 kr. Skyldes Corona og
medlemmernes trofasthed.
GrandPrix-turneringen har været afholdt uden indskud, mes klubben har finansieret præmierne. Det er en
lettelse for den der administrerer det, at der ikke skal opkræves indskud.

Kommentarer til regnskabet
Gert spørger til skakkens venner. Jørgen fortæller at Skakkens venner er afkoblet fra Skakklubben Evans,
men beretter at der foregår en langsom afvikling. Der er et underskud på 3000 kr og en egenbeholdning på
32000 kr
Preben: Vi gjorde det til en hvilende forening for et par år siden, men nu hvor der er kommet gang i
juniorskakken bør vi overveje at genoplive Skakkens Venner.
Gert minder om at kassereren sidste år fremhævede at klubbens egenbeholdning gør at vi kan tillade os at
være selvforsikrede.
Peter foreslår at juniorskakken får glæde af det overskud de selv genererer via aktivitetstilskud.
Gert mener at bestyrelsen bør kunne bemyndiges til at bruge aktivitetstilskudet på de unge. Forsamlingen
lader til at være enig.
Jørgen påpeger at der er 90 års jubilæum om to år. Der står 30000 kr på jubilæumskontoen.
Regnskabet godkendes af forsamlingen.

Indkomne forslag
Der er ingen indkommende forslag.
Gert spørger om vi ikke har nogen materialeforvaltere fordi vi ikke aflønner det?
Peter påpeger at materialeforvaltere er kontigentfrie og ikke betaler indskud til turneringer.
Thomine påpeger at klubbens samlede budgetterede indtægter for 2022 er 15500 kr, så der er ikke de store
muligheder for egentlig aflønning.
Preben kommenterer at det er en glidebane at aflønne materialeforvaltere for der er mange andre der
måske så også skulle honoreres.

Fastsættelse af kontingent 2022/2023.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Dette vedtages.

Valg til bestyrelsen
Formand (Peter - modtager ikke genvalg)
Der er ingen kandidater til formandsposten. Peter tilbyder at fortsætte som formand hvis der er en der vil
være holdleder ansvarlig.
Preben: Det er næsten nødt til at være formanden. Preben synes ikke det har været en uoverskuelig opgave
at koordinere holdskak i hans formandstid.
Maxim melder sig til at koordinerer holdskak.

Peter Bøgh Larsen bliver genvalgt uden modkandidater.

Sekretær (Thomine Stolberg-Rohr – medtager ikke genvalg)
Maxim Konstantinov bliver valgt uden modkandidater

Webmaster Jesper Bondo Medhus
Jesper Bondo Medhus g vælges uden modkandidater.
Jesper gør opmærksom på at han meget gerne vil modtage materiale til hjemmesiden.

Suppleant til bestyrelsen (Frank Bitsch Kristensen)
Frank Bitsch Kristensen genvælges uden modkandidater.

Bestyrelsesposter ikke på valg:
Kasserer (Torben Simonsen), Juniorleder (Kim Skaanning-Pedersen)

Webredaktør (Ikke besat)
Jesper Bondo Medhus. Det er stadig et ønske at have en webredaktør.
Der er ingen kandidater så stillingen forbliver ubesat.

Revisor på valg (Henrik Sørensen)
Henrik Sørensen genvælges som revisor.

Revisorsuppleant (Preben Sørensen)
Preben Sørensen genvælges som revisorsuppleant

Revisor ikke på valg: (Jørgen Aaskov)

2 Materialeforvaltere: (ubesat)
Jørgen Aaskov. Realiteterne er at Torben og jeg gør arbejdet. Det fungerer i praksis.

5 medlemmer til spilleudvalget
(Leif Kristensen, Max Erik Hansen, Henrik Sørensen, Frank Kristensen, Kim Skaanning-Pedersen)
Der er genvalg til hele spilleudvalget.

Eventuelt.
Gert efterlyser årskalenderen.
Kim: Bestyrelsen har besluttet at årskalenderen skal op at køre igen for et år ad gangen og inden
sommerferien.
Peter: Sidste år besluttede vi at køre GrandPrixturnering uden indskud. Det kostede klubben 2100 kr. Vi
kunne godt gøre det samme i sommerturneringen.
Preben Sørensen: Der kommer mange udefra i sommerturneringen, så det er mindre oplagt.
Jørgen Aaskov: Det er en lettelse ikke at skulle indkræve penge. Det er bestyrelsens beslutning.
Preben Sørensen fortæller at han har en ajourført og komplet divisionskampstatistik for hele klubbens
historie. Ligeledes opdateret statistik over vandretårnet, formands- og klubmesterliste.

Gert Aagaard afsluttede generalforsamlingen med at udråbe et trefoldigt leve for Skakklubben Evans.

