
Sorø Skakklub

Generalforsamling d. 12/4-10

Formandens beretning.

Skakåret 2009/10 har for Sorø Skakklub endnu en gang været præget af både stabilitet og fremgang.

Som sædvanlig har jeg valgt at inddele beretningen i forskellige temaer.

1: Sportslige præstationer

Jeg vil starte med punktet, hvor der ligesom sidste år har været fremgang, nemlig EMT. Vi sluttede 

det forrige skakår af med vores 2. udgave af Absalon EMT turneringen i weekenden 15.-17. maj. 34 

spillere fra 13 forskellige klubber, heraf 11 fra 2. hovedkreds, havde tilmeldt sig. Det blev igen en 

stor succes med godt vejr, godt spil og lidt godt til ganen. Vindere af mestergruppen blev Max 

Nielsen, Dianalund, Hans Dahl Pedersen, Skovbo og Palle Sivertsen, Dianalund, alle med 3,5 point 

af 5. Her måtte Thomas nøjes med 4. pladsen med 3 point.  I basis 1 var det tæt til det sidste, hvor 

Lars og Henning Rasmussen fra Nykøbing S. delte 1. pladsen. 

Basis 2 blev igen i år vundet af Keld Eriksen, Slagelse, denne gang strøg han dog hele præmien 

selv, hvor han året før måtte dele med Ernst.

Basis 3 blev vundet af Richardt Jørgensen fra Dianalund. Han strøg også hjem med 1. pladsen 

alene, hvor han året før måtte dele med Dan. Dan måtte til gengæld nøjes med at blive nummer 3, 

da han blev overhalet af noget af en himmelstormer, nemlig Lasse Holst fra Holbæk. Han spillede i 

mestergruppen i dette års Holbergturnering. 

Vi startede det nye skakår på vanlig vis med byturneringen, der jo også er åben for ikke-

klubmedlemmer. I år havde vi besøg af en international mester, Leif Kristensen, som også vandt 

turneringen foran Ernst, Lars og Jørgen B. Hansen. Han fik 7,5 af 8 point. Leif har siden bidraget 

med at sønnen Bjarke er blevet indmeldt i klubben, og har også deltaget i lynturneringer i klubben. 

Nu håber vi, at han også på et snarligt tidspunkt vil bytte Kjellerup ud med Sorø. Prisen som bedste 

junior tilfaldt også Bjarke, som kan vise sig at blive et nyt, ungt håb i klubben!

I oktober startede så den interne klubturnering, hvor 15 medlemmer var klar. Gruppe 1 med 8 mand 

og gruppe 2 med 7 mand. Vinder af gruppe 1 blev Jørgen B. med 6½ ud af 7. Endelig slog Jørgen 

til, da muligheden for revanche mod Thomas bød sig i sidste runde. De seneste år er 
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klubmesterskabet som bekendt blevet afgjort med 30 minutters partier samt lynpartier. Det var nok 

udsigten til flere partier, der gjorde, at Jørgen spillede op til sit bedste. 2. -4. pladserne blev snuppet 

af Thomas, Lars og Flemming.

I gruppe 2 var der igen spænding om hvem der skulle snuppe 1. præmien og dermed den direkte 

oprykning til gruppe 1 næste år. Den lå og vippede mellem Lin og Jens Erik, men sidstnævnte endte 

med en sejr over Dan med at snuppe den store pengepræmie og den direkte oprykning, hvor det nok 

bliver mere end svært for Jens Erik. De følgende præmiegivende pladser blev besat af Lin, mig selv 

og Dan. Her vil jeg takke for Oles sponsorat af i alt 4000,- til præmierne i klubturneringen.

 I november måned blev det så tid til holdturneringen, hvor vi igen i år havde tilmeldt 3 hold – 1 i 

mesterrækken og 2 i B-rækken. Der var diskussioner internt i bestyrelsen, hvorvidt vi skulle have 

stillet et 4. hold, men vi fandt det sikrest at lade være i tilfælde af, at man ikke kunne stille hold og 

dermed blive diskvalificeret.

Forventningerne til 1. holdet i M-rækken var som sidste år, målet var at blive i M-rækken, hvilket 

også blev indfriet, så vi tager en sæson mere der. Det blev til en fin 4. plads, som sagtens kunne 

være blevet bedre, hvis holdet ikke havde haft en kollektiv offday mod Næstved i 3. runde. På dette 

tidspunkt lå vi faktisk nr. 1, og drømmene om divisionen var måske så småt begyndt at indfinde sig.

Kenneth var ny mand på holdet i år. Han klarede sig rigtig godt med 5 point af 6 mulige. Topscorer 

blev Lars med 5½ point.

2. holdet var der store forventninger til fra sæsonstarten, men de smed nogle point i de første 2 

runder, hvorefter de i de sidste 4 runder kun satte sammenlagt 1 point til. Det var rigtig flot. Dog 

var modstanden i disse kampe ikke skræmmende, men man kan jo aldrig vide, hvad der kan ske. 

Holdet vandt B2 gruppen med et forspring på hele 4 point til Tølløse. Anderledes skræmmende 

modstand kan der forventes på mandag i oprykningskampen mod Møn, hvor deres 1. bræt har en 

rating på 1869. En halvstor mundfuld for Mikkel, men han har tidligere vist stor styrke i vigtige 

partier. Der stilles formentlig i stærkeste opstilling, så vi kan nu kun krydse fingrene og håbe på en 

sejr. Skulle det ikke lykkes, er der endnu en chance mod taberen af Korsør1 og Slagelse2, da der er 

tre pladser i spil til A-rækken. Topscorer på holdet var Ernst med 6 af 7 point og dermed ubesejret. 

FLOT!

 3.holdet har også klaret sig pænt i denne sæson med en samlet 3. plads. Vi spillede i samme gruppe 

som 2. holdet, så vi måtte tage så mange point som muligt fra de andre modstandere for at hjælpe 

lidt til, da de ikke startede så godt. Her blev der skiftet godt og grundigt rundt på spillerne i løbet af 
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sæsonen, da man ville give plads til flere af reserverne. Dermed fik alle muligheden for at spille 

holdskak i år. 

I december havde vi klubbens tredje officielle lynskakturnering med vandrepokal som præmie. Her 

blev Thomas også væltet af pinden, denne gang af Kenneth, der vandt alle sine partier, og dermed 

kan kalde sig Sorømester i lynskak.

 I januar fandt Storebæltsturneringen sted, hvor flere medlemmer og et enkelt tidligere medlem 

kiggede ned til Korsør. Det tidligere medlem, i skikkelse af Christoffer Munkholm, kom, så og 

sejrede. Han vandt nemlig 2. gruppe og hev 1. pladsen hjem. Han har ikke glemt spillet og alle sine 

finurlige og fuskede træk, selv om han ikke længere spiller i klub. Mikkel og undertegnede fik 

sekundære placeringer, men fik dog penge med hjem…

90-mands turneringen kan jeg ikke sige meget om, da den først afvikles om 14 dage. Det eneste nye 

er, at Kalundborg/Tornved slås sammen til et hold, og at det i år afholdes i Holbæk.

Det uofficielle lynmesterskab foregår fra april til april og foregår på den måde at de som har lyst til 

at spille lynturnering på en almindelig klubaften spiller alle mod alle. Resultaterne kan ses på 

klubbens hjemmeside. Resultaterne akkumuleres efterhånden, og den samlede vinder hædres med 

en vandrepokal. Igen i år bliver vinderen først hædret efter generalforsamlingen, noget som startede 

som en tradition sidste år. Der er ikke meget spænding tilbage, da Kenneth fører med 55 point ned 

til Lars på 2.pladsen. Kenneth har vundet 17 ud af de 26 små turneringer, der har været spillet i 

løbet af året.

2: Fysiske rammer   

Vi har igen i år fået gjort brug af lokalerne her på stedet. Her tænkes på Absalon EMT samt sidste 

runde i M-rækken. 

Det nævnes blandt spillerne der kommer på besøg til holdkampe, at det er rigtig gode lokaler, vi har 

fået stillet til rådighed. Det er der absolut ingen tvivl om, med tanke på hvad man ellers kan komme 

ud for rundt omkring i kredsen. Dog kan det være lidt generende, når Lions Club holder deres faste 

ædegilde ca. hver 14. dag, men vi skal jo alle være her.

Vi satser stærkt på at få sidste runde igen næste år. Dette var et virkelig vellykket arrangement.
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3: Medlemmer.

Medlemstilgangen har været lidt on/off igen i år.  Vi er pt. 26 medlemmer i klubben, 2 færre end 

sidste år. Vi har i alt 21 seniorer, 2 pensionister og 3 ungdomsspillere, hvoraf de 2 kommer til 

juniortræning stort set hver mandag. Som tidligere nævnt har vi fået tilgang af en ganske ung fyr, 

nemlig Bjarke Kristensen. Han har også deltaget i årets holdturnering, hvor han scorede 1½ af 2 

point. Remisen blev hentet på 1. holdet mod en væsentligt stærkere spiller. Ham får vi stor glæde af. 

4: Øvrige aktiviteter

Juniortræningen kører stadig hver mandag kl. 18.30, hvor Lars og Kenneth mandsopdækker Bjarke 

og Bertram. De har her gjort et stort stykke arbejde, da de sidder klar hver mandag og venter på at 

lære drengene en masse om skak. 

På seneste delegeretmøde i kredsen den 27. marts, deltog Ernst og jeg fra Sorø. Det var en rigtig 

god dag for klubben, da vi fik 500,- med hjem for at vinde B2 gruppen. Men ikke nok med det, så 

fik klubben også årets initiativpræmie fra 2. hovedkreds. Dette forklares med, at klubben har ligget 

stille længe, og at der de seneste år er sket en positiv udvikling i klubben bl.a. med arrangement 

med Sune Berg forrige år, en begyndende tradition med EMT i Sorø og nogle gode og stabile 

resultater i holdturneringen.

Dette kan måske godt tilskrives det jeg de seneste år har talt en del om, nemlig ånden i klubben. 

Den er sprunget ud i fuldt flor, og udbygges hele tiden. Nye spillere føler sig endda også velkomne, 

når de kommer til klubben. Det er også ekstremt hyggeligt, når man kan lave lidt gas med de andre, 

mens man spiller skak. Noget af det bedste ved i år at spille stævner, var efter min mening at vi 

kørte alle 8 i Michaels ”bus”. Det var enormt hyggeligt at køre frem og tilbage til og fra Fakse 2 

gange i sæsonen. Forhåbentlig kan det lade sigg øre igen næste år.

Jeg snakkede sidste år om at have store ambitioner, og at man ikke skulle være bange for at sige 

dem højt. Ambitionen i denne sæson var igen at forblive i mesterrækken, hvilket vi nåede, vi endte 

endda i den bedste halvdel. Det kræver formentlig en enkelt eller to mesterspillere yderligere, hvis 

vi skal gøre os forhåbninger om divisionsskak i Sorø. Ambitionerne for næste år må være at blive 

endnu et år i mesterrækken og nu er chancen der for at få et hold i A-rækken. Den har ikke været 

større længe, og der er endda 2 muligheder for at klare det. Vi krydser fingre og alt andet der kan 

krydses for Mikkel, Ernst, Michael Wengel og Michael Neuks, når de drager mod Møn på mandag.
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5: Fremtiden.

Fremtiden i Sorø Skakklub tegner fortsat lys og spændende. Planen for næste sæson må være, at vi 

stiller med et, måske 2 8-mandshold ellers to 4-mandshold. 

Vi har efterhånden fået gjort Absalon turneringen til en fast tradition. Tredje version ligger lige om 

hjørnet om en lille måned. Foreløbig har vi 9 tilmeldinger fra spillere fra Kalundborg, Haslev, 

Tornved og Sorø, og mange andre har givet positive tilbagemeldinger om, at de gerne vil deltage. 

F.eks. var der flere deltagere fra sidste år, der sagde, de ville komme igen i år. Dette er noget vi i 

bestyrelsen og ikke mindst hele klubben glæder os til, da det er et stort arrangement. 

Her til slut vil jeg igen opfordre til at vi på hver vores måde bidrager til at holde fast i den gode 

udvikling og stemning i klubben og samtidig vil jeg gerne sige tak for dem der har gjort et kæmpe 

arbejde det seneste år, og ikke mindst tak fordi I igen har gjort det til en god ting at være formand.

Formand 

Curt Herbst  
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Regnskab for Sorø Skakklub for tiden 1.4.2009 - 31.3.2010

 2009/2010 2008/2009 Budget 2009/2010
Indtægter:
Kontingent seniorer 10.780,00 10.080,00 14.000,00
Kontingent juniorer 1.615,00 2.260,00 2.280,00
Kontingent pensionister 380,00 760,00 760,00

380,00 380,00 760,00
Tilskud Sorø ordningen 3.267,00 3.134,00 3.000,00
Indtægter ved kaffesalg m.v. 3.096,36 4.098,53 0,00
Renteindtægter 1.800,57 1.034,43 1.000,00

21.318,93 21.746,96 21.800,00

Udgifter:
Kontingent DSU 12.935,00 11.430,50 14.930,00
Kørsel - turneringer m.v. 3.041,76 2.061,41 2.500,00
Præmier (Absalon præmie/indskud+DSU: ca. 2.000,00) 2.699,38 2.686,88 2.500,00
Generalforsamling 1.010,45 1.225,62 1.000,00
Porto og kontorhold 291,00 506,75 250,00
Junioraktiviteter 160,00 375,00 1.000,00
Skakmaterialer - køb af gadeskak (tilskud 2008/2009) 5.000,00 -2.845,40 5.000,00

3.200,85 3.375,90 1.000,00
28.338,44 18.816,66 28.180,00

Overskud -7.019,51 2.930,30 -6.380,00

Status:
Kontant 0,00 0,00
Kaffekasse 84,00 183,50
Skælskør Bank 6150-1709374 47.200,00 31.034,43
Skælskør Bank 6150-1709952 4.715,50 27.801,08

51.999,50 59.019,01

Egenkapital primo 59.019,01 56.088,71
Overskud -7.019,51 2.930,30
Egenkapital ultimo 51.999,50 59.019,01

Regnskab for Sorø skakklub for tiden 1.4 2009 - 31.3.2010 for almindelige drift.

Sorø, den 1. April 2010

Ernst Østergaard
Kasserer

Undertegnede revisor, der har gennemgået ovennævnte regnskab, erklærer  

i regnskabet nævnte beholdninger er til stede.

Sorø, den 

Frank Hartmann
Revisor

Kontigent æresmedlemmer

Ialt

Diverse, f.eks. WuFu, Juleafslutning og husleje
Ialt

Ialt

herved at regnskabet er korrekt i forhold til de foreliggende bilag, samt at de 



 
    SORØ SKAKKLUB  - Forslag til budget for 2010/2011

2010/2011 2009/2010
Indtægter:

19 Kontingenter - seniorer 10.640,00 14.000,00
3 Kontingenter - juniorer 1.140,00 2.280,00
2 Kontingenter - pensionister 760,00 760,00
2 Kontingenter - æresmedlemmer 380,00 760,00

Salg fra kaffekasse 3.000,00 0,00
Tilskud Sorø ordningen 3.000,00 3.000,00
Diverse indtægter 1.000,00 1.000,00

19.920,00 21.800,00

Udgifter:
Kontingent 2.hovedkreds 13.398,00 14.930,00
Kørsel 2.500,00 2.500,00
Præmier m.v. 2.500,00 2.500,00

20 Generalforsamling 1.000,00 1.000,00
Porto & kontorhold 250,00 250,00
Junioraktiviteter 1.000,00 1.000,00
Skakmaterialer 0,00 5.000,00
Diverse 1.000,00 1.000,00

21.648,00  28.180,00
 

-1.728,00 -6.380,00

Formue pr. 1.4.2010 51.999,50
-1.728,00

Formue pr. 31.3.2011 50.271,50

Sorø, den 1/4 2010
Ernst Østergaard

Kontingent p.a. 2. HK p.a.
19 Senior 560 10.640,00 526,00 9.994,00

3 Junior 380 1.140,00 314,00 942,00
2 Pensionister 380 760,00 428,00 856,00
2 Æresmedlemmer 190 380,00 428,00 856,00
3 Hold 250,00 750,00

12.920,00 13.398,00
478,00

Forslået nyt Kontingent Andel til
kontingent i alt 2. HK.%

19 Senior 600,00 11.400,00 88%
3 Junior 400,00 1.200,00 79%
2 Pensionister 500,00 1.000,00 86%
2 Æresmedlemmer 250,00 500,00

Kontingent i alt 14.100,00
1.180,00

"Overskud til klubben efter betaling til 2. HK" 702,00

NB: Udgangspunktet for beregning:
Kontingentet til 2. HK + kr. 50,00 +/- afrunding.

            Ialt

              Ialt

Driftresultat

Driftresultat (budgetteret)

Kassererens forslag til kontingentstigning

"Merkontingent ifh. oprindelig kontingent"


