
Et par ord fra Formanden!
Vi har i år valgt i bestyrelsen at lave et par små ændringer i forhold til 

tidligere år med hensyn til aktivitetskalenderen, vi har lagt 2 
tematurneringer ind i programmet, 2 afdelinger af Lynmesterskabet, som i 
år vil blive afviklet over flere afdelinger, vi påtænker 4 men må se hvordan 
der kommer til at forløbe hen over sæsonen!

I forbindelse med at Michael Skov er blevet ny kasserer i klubben, har 
vi for at lette denne opgave valgt at lave det sådan så folk, ved betaling af 
kontingent laver en overførsel til klubbens konto, i starten vil der også 
være mulighed for at betale med girokort, men det vil vi prøve at slippe 
helt efter nytår.

 Vi har besluttet at vi i år kun stiller med et hold i holdturneringen 
nemlig med et 4 mands hold, det har de sidste år knebet med at kunne 
finde folk hver gang vi skulle ud og spille, og dette må vi tage 
konsekvensen af, og reducere det ned til et enkelt hold!

Vi havde til sommermarked i Stege, arrangeret ØR Cup i samarbejde 
med Øernes Revision, desværre måtte dette aflyses i sidste øjeblik, p.g.a. 
manglende tilmelding, meget ærgerligt! 
Samtidig vil jeg bede jer om af returnere det vedlagte afkrydsningsskema.



Generalforsamling i Møn Skakklub 24/4-06
1. Valg af Dirigent
John Hansen blev valgt..

2. Bestyrelsens beretning
Lars B. Jensen fremlagde som formand, dette som fremgår af vedlagte.

3. Fremlæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent.
Regnskab godkendt.
Uændrede kontingent: Seniorer kr. 265,- Uændrede

Pensionister og juniorer kr. 165,- Uændrede
Børnemedlemmer kr. 125,- Uændrede

4. Indkomne forslag. Ingen forslag.

5. Valg til bestyrelsen og revisorer.
Revisor: Jens Refstrup og Per Lundquist blev begge genvalgt, og Hasse Degn som suppleant.

Bestyrelsen blev følgende:
Lars B. Jensen (genvalg)
Michael Skov(genvalg)
Hilmo Catovic (genvalg)
Jan Larsen (Genvalgt)
Klaus Sandø (Afgået ved døden)
Torben Pedersen (nyvalgt)

Suppleant Allan Ravn (Genvalgt)

6. Evt.
Der var en del uenighed om fremgangsmåden omkring valg til bestyrelsen, det blev foreslået at der 
skulle kigges på vedtægterne!
Torben Pedersen forslog at der blev lavet en opsang, til medlemmerne omkring at være mere aktive 
på klubaftener.
Jan R. Larsen foreslog at der laves en form for samarbejde med Præstø/Vordingborg og Møn med 
henblik på evt. at lave en overbygning med et holdturneringshold, og evt. et Vordingborg 
mesterskab.
Der blev diskuteret løst og fast omkring situationen, med medlemmer, ny Kommune (mesterskab 
med andre klubber), kontingent, 
Tirsdagsmarkedet – håber på lige så godt arrangement med ØR-CUP som sidste år.

Kan nævnes at der kun deltog 7 medlemmer, det er for dårligt!!!



Kalender for efteråret 2006.

21/8 Klubaften, handicap, lyn m.m.

28/8 Cupturnering.
 
4/9 Klubmesterskabet 1. runde

11/9 Tematurnering.
 
18/9 Klubmesterskabet 2. runde

25/9 Klubmesterskabet 3. runde

2/10 1. afdeling af Lynmesterskabet.

9/10 Klubmesterskabet 4 runde

16/10 Udsatte partier, Handicap, lyn, m.m.

23/10 Klubmesterskabet 5. runde

30/10 Tematurnering.

6/11 Holdskak 1. runde.

13/11 2. afdeling af Lynmesterskabet.

20/11 Holdskak 2. runde.

27/11 Udsatte partier, Handicap, lyn, m.m.

4/12 Klubmesterskabet 6. runde

11/12 Holdskak 3. runde.

18/12 Juleafslutning.

Opdateret 12/7-06



Beretning 2005/06.
Af Lars B. Jensen

Året 2005/2006 vil for mig stå som den sæson hvor vi mistede vores 
mangeårige og trofaste medlem, Klaus Sandø. Han døde d. 31 marts 2006, 
Klaus var en ener, som bestred posten som kasserer fra Møn Skakklub blev 
stiftet, da Stege og Magleby Skakklub, blev slået sammen, og lige indtil 
hans død. Samtidigt stod Klaus for Skoleskak på Kalvehave Skole, og var 
en af de drivende kræfter bag vores evigt tilbagevendende tirsdagsmarked, 
en flittig fotograf til vores arrangementer, og en stor hjælp ved afholdelse 
af Junior Grand Prix stævnet ”Bank På Møn” igennem en lang årrække.

Klaus havde også overskud til at lave klubbens scrapbog, med mange 
sjove sammensætninger af billeder og tekst. Klaus bliver meget svær at 
undværer for vores lille klub.

Aktivitet: Vi har i sæsonen, arrangeret cupturnering, klubmesterskabet, 
Mønsmesterskabet, Lynmesterskab, Juniormesterskab, og så har vi 
arrangeret en enkelt aften med Tematurnering, hvor Jan har taget et emne 
op til debat. Yderligere en aften med en tematurnering var planlagt men, 
måtte udgå p.g.a. flytning af holdkamp dato. Holdturneringen har vi 
repræsenteret med deltagelse i B og C-rækken, C-holdet måtte vi 
beklageligvis trække inden sidste runde! 

Vi har i denne sæson haft det lidt rodet, særligt efter nytår, hvor sneen 
kom, og forhindrede os i, at komme frem til andre klubber, samtidigt 
havde de svært ved at komme til os. Dette har smittet af på afviklingen af 
Mønsmesterskabet, hvor der jo var 2 puljer med 6 i den ene, og 7 i den 
anden, midt i det hele kom et nyt medlem, som jo er dejligt, og gerne ville 
være med i mesterskabet. Der blev lavet ny plan med nye datoer så der 
blev plads, men desværre kom vedkommende kun den ene gang, og dette 
gav en del forvirring omkring afviklingen. Vi har måtte flytte 
Lynmesterskabet p.g.a. en holdkamp på den planlagte dato. Selv erkender 
jeg også en del af skylden i forvirringen omkring den planlagte kalender, 
da der havde indsneget sig et par fejl. 

Vi har afviklet JGP Stævne "BANK PÅ MØN" med et deltagerantal på 
ca. 60 børn og unge, fra hele Sjælland, Lolland Falster og Møn.

I sommeren 2005 havde vi et godt arrangement med Øernes Revision, 
som udloddede store kontante præmiebeløb, og ydermere arrangerede 
”kendis matcher” mellem lokale og mere landskendte personer. 



Sideløbende havde vi vores sædvanlige opstilling med de store brikker og 
borde med alm. Bræt og brikker.

Der er udkommet 2 klubblade. Et i begyndelsen af sæsonen, og så et her 
før generalforsamlingen, med alle resultaterne for det forgangne år. 

Resultat gennemgang: Holdskak: her har B-holdet opnået en placering 
på 2. pladsen, C-holdet måtte trækkes inden sidste runde p.g.a. manglende 
holdsætning! Jeg tror at næste år må vi overveje om ikke kun et 4 mands 
hold i B-rækken er at foretrække!

Vi har sæsonen igennem spillet forskellige interne turneringer: 
Cupturnering, Klubmesterskabet, Mønsmesterskabet, Juniormesterskab og 
Lynmesterskabet. Med flg. som vindere.

Cupturneringen med Per Hansen som vinder.
Klubmesterskabet med Lars B. Jensen som vinder.
Mønsmesterskabet med Hilmo Catovic som vinder.
Juniormesterskabet med Søren Have som vinder.
Lynmesterskabet med Hilmo Catovic som vinder.
Handicap turneringen med Lars B. Jensen som vinder.
Juniorhandicap med Søren Have som vinder.

Klubbens økonomi: Viser et resultat, som næsten balancerer,  med et lille 
underskud, ligesom år 2004. Vores plan med at nedbringe vores udgift til 
lokaleleje er som det fremgår af regnskabet reduceret med ca. 2000,-. Vi 
har fået forlænget vores sponsoraftale med Møns Bank, så den løber for 3 
år, med udbetaling pr. Januar 2006, 07 og 08 med 4000,- En ændring af 
udbetalingstidspunktet har medført at der ikke figurerer sponsor penge i 
dette regnskab, endvidere er der ikke blev bogført en udgiftspost på ca. 
2500,- på kontingent til Unionen.
 
Ny sæson:

Det første vi skal tage fat på er tirsdagsmarkederne, her håber vi på at 
der er nogle frivillige der vil give en hjælpende hånd med dette 
arrangement, det kan være svært hvis det kun er 2-3 personer der skal tage 
alle tirsdagene, men hvis vi kan sprede os på de 5 tirsdage (4/7-1/8) regner 
jeg med, at det kan blive en overkommelig opgave. Jeg regner med at der 
bliver et lignende stævne som Øernes revision sponsorerer. I hvilken 



udstrækning ved jeg ikke præcist, men håber på at vores medlemmer vil 
støtte op om dette arrangement, både som deltagere og med det praktiske.

Fremtid:
Samtidigt skal vi altså prøve at være bedre til at lave en klub med en 

bedre atmosfære, hvor man ikke kun kommer de mandage der er 
programsat med enten klub- eller mønsmesterskabet. Vi kan jo konstatere 
at der de seneste år har være den udvikling at der falder, vel sådan ca. 1 
deltager fra i klub/mønsmesterskabet hvert år, dette er jo ikke holdbart i 
længden vi skal være flere medlemmer, mere aktive og vise at vi er en 
klub, hvor også nye medlemmer kan komme, og ikke bare indgå i en af 
vores turneringer, men komme og spille alm. Skak med eller uden ur og 
spille lyn. Hvis man ikke vil være med i en fast turnering, men bare spille 
skal der også være plads til dette, men det er altså svært at tiltrække nogle 
nye når ikke, der kommer nogle og vil spille andet en det programsatte. Vi 
skal have en klub i fremtiden, det skal vi alle være med til at sikre!!


