
Torben Laursen
Rønnebærvænget 3
7700 Thisted

7 feb 2020

Referat af generalforsamling  6/2 2020 kl. 1900 i Plantagehuset

Dagsorden: 8 medlemmer var mødt frem

 Valg af dirigent. Vanen tro: Poul Ladefoged 

 Formandens beretning. Godkendt (se side 3) afsluttede med at Poul H 
Ladefoged blev udnævnt til æresmedlem, for lang og tro tjeneste,medlem siden 
1964.

 Regnskab. Godkendt, udviser et underskud på 3659,90

 Fastsættelse af kontingent. (bestyrelsen foreslår uændret kontingent – 
seniorer=700-,voksne=800-,unge= 700- , børn= 600-)

Vedtaget uforandret

 Indkomne forslag.   -  forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen. Ingen forslag fremsendt

 Overrækkelse af præmier. Topscorerpræmier for holdskak: Ove Kroll, Kai 
Jessen, Tummas Jacobsen, Uffe Kallenbach….men ingen var til stede

 Valg: formand. :  Torben Laursen  -  genvalgt
 2 bestyrelsesmedlemmer -:  Egon Madsen/Jens G Sørensen  -  genvalgt
 2 bestyrelsessuppleanter -:  Peter Klemensen  -  genvalgt /

Lasse Nielsen  -  nyvalgt
 2 revisorer:  – Ole H Madsen/ Poul Ladefoged.  -  genvalgt
 1 revisorsuppleant –:  Jens Madsen.  -  genvalgt

 Eventuelt.  

Referent

Jens C Grud Sørensne
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Kontingentsatser

Kontingentsatserne udgør i øjeblikket(2020):
      Børn 0-14 år: Kr 600- årligt

 Ungdom 15-20 år: Kr 700- årligt
 Voksne 21-64 år: Kr 800- årligt
  Senior 65-99 år: Kr.700- årligt

Skakklubbens bestyrelse - februar 2020. 

Formand/Webmaster:
Torben Peter Laursen
Rønnebærvænget 3

7700 Thisted
Mobil: 51925106

Mail: torbenpeterlaursen@gmail.com

Næstformand:
Finn Munk Andersen

Baunevej 5
7700 Thisted

Tlf: 97 91 12 80
Mail: andfinn@gmail.com

valgt:   2019

Kasserer:
Jens C. Grud Sørensen

Gyvelvænget 155
7730  Hanstholm
Tlf. 20 27 67 56

Mail: jens@grud-s.dk
valgt:  2020

Bestyrelsesmedlem/sekr:
Egon Madsen

Søholtvej 4, V. Vandet
7700 Thisted

Tlf: 61 30 81 47
Mail:  vestervandet34@gmail.com

valgt   2020

Bestyrelsesmedlem:
Per Ottosen

Kr. Koldsplads 1
7700 Thisted

tlf: 22 20 94 21
perottosen49@gmail.com

   valgt: 2019
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Formandens beretning: skaksæsonen 2018/2019
Tilbageblik.
Mindestund: Et minuts stilhed for  Jørgen Thomsen. 

Jørgen var medlem af skakklubben i mange år, vel en 30 år....Havde altid udvist stor beredvillighed når 
skakklubben kaldte, bl.a. siddet i bestyrelsen i flere omgange, det skylder vi en stor tak for, vi husker endnu 
det store arbejde som Jørgen udførte i forbindelse med skakklubbens 100 års jubilæumsturnering. Jørgen 
blev begravet den 9.1, en rigtig fin mindehøjtidelighed, helt efter fortjeneste. Tomrummet som Jørgen 
efterlader må vi forsøge at leve med, Jørgen, æret være dit minde,- en stor tak har du fortjent. (På 
skakklubbens vegne Jens Grud Sørensen. )  

Den 1.1.2018 – var der 32 medlemmer.  Den 1.1.2019 var der 29 medlemmer. Den 1.1.2020 er der 
nu 24 medlemmer. Det er med andre ord gået støt tilbage med hensyn til medlemmer.  Denne 
nedadgående spiral har været der snart  i mange år, og det er ligesom vi er fanget i denne spiral og 
ikke kan komme til at vende udviklingen. Hvorfor mister vi medlemmer ? - Der er flere grunde. Der
er flytning, sygdom, og hos nogle manglende lyst til at spille skak. Der har også været manglende 
betaling af kontingent som afstedkom udmeldelse. Dem har der altså også været nogle af. Vi kan 
ikke forhindre folk i at flytte eller hvis de mangler lyst til at spille skak. Nej, men vi mangler altså at
få nye ind i klubben. Der har så vidt muligt kun været ganske få nye ansigter, men de blev her ikke 
så længe. For at bremse den stigende medlemsflugt skal der andre boller i suppen. Der skal 
simpelthen nytænkes. De tiltag man har gjort indtil videre viser sig ikke særligt indbringende for 
klubben. Ja, på skakklubbens side er der da gjort lidt, forsøgsvis, med hensyn til at promovere sig, 
gøre opmærksom på, at der er en skakklub i Thisted... Til dette er der sat reklamer op rundt omkring
for Thy Skakklub. Der har også været forsøg på at få noget gadeskak op, men dette tiltag blev 
bremset af regnvejr. Der blev reklameret forgæves for skakskole på hjemmesiden og Thy360., men 
der kom ingen og meldte sig. Heller ikke dette gav noget fra sig og Thy Skakklub må nok 
konstatere at der skal andre tiltag til for at bremse tilbagegangen. 
På en eller anden måde bliver vi nok nødt til at nytænke og sætte en eller anden arbjdgruppe op som
skal finde på nye idéer og nye tiltag for at markedsføre os, hvis vi ikke skal sygne fuldstændigt hen. 
Denne arbjdsgruppe skulle gerne være med to eller tre personer og som kommer med nogle idéer og
tiltag inden sommerferien begynder.. Vi, i hvert fald de fleste i klubben er et godt stykke oppe i 
alderen. Gennemsnitsalderen i klubben er på ca. 59 år. Kun 5 medlemmer er under 50 år, så det er 
nok begrænset hvem der kan hvad., men hvis vi løfter i flok kan vi godt nå langt. Thy Skakklub 
modtager gerne forslag til hvordan vi får flere til at spille skak. - 
Fødselsdag:
I 2019 blev der sendt 5 fødselsdagsgavepakker ud til de medlemmer som fyldte henholdsvis 60, 70 
og 75. Gaverne bestod af 2 flasker vin i smuk emballage med fødselsdagkort.. Ordningen blev 
vedtaget på et bestyrelsesmøde i skaksæsonen 2018/19. 
Holdskakken i skaksæsonen 2018/19: 
Den gode gamle holdskak har altid budt på udfordringer for hvordan vi nu får alle med i denne 
turnering. Jeg har det indtryk at alle har udvist stor interesse for turneringen og udvist solidaritet for 
hinanden og at det hele kom til at køre godt på skinner.. Vi nyder også at komme ud og se de andre 
skakklubber og få en lille snak med dem som vi har set år ud og år ind. Det er selvfølgelig et ønske 
at få flere nye medlemmer som kan være med på holdskakken. 
Vinder i Mesterrækken blev Holstebro1 med 35 point. Thy1 kom op på en fin 4. plads med 28 
point. De individuelle topscorere internt i skakklubben blev for Thy1: Ove Kroll, Tummas Jacobsen
og Kai Jessen med hver 5 sejre. For A-rækkens vedkommende blev det Ringkøbing som løb med 1. 
pladsen med hele 42½ point. Thy2 kom på en 7. plads med 27½ point. Topscorere for Thy2 blev 
Uffe kallenback med 4½ point.. Tillykke til dig Uffe !
Thy Open 2019: 
Thy Open kunne åbne med to færdig fastlagte grupper. Det blev Chrtistian Volmer Nielsen der løb 
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med førstepladsen i gruppe 1 med hele 5½ point. På 2. pladsen blev det Jens Grud Sørensen med 5 
point. 3. pladsen gik til Finn Munk Andersen ligeledes med 5 point. Korrektionen afgjorde 
pladsfordelingen mellem 2. og 3. pladsen. I 2. gruppe gik 1. pladsen til Pul Hardy Ladefoged med 
hele 6½ point og 2. pladsen gik til Lasse Nielsen med 6 point. 3. pladsen gik til Jonas Bangsgaard 
med 5 point. Præmierne blev overrakt ved en ceremoni til Thisted Bryghus Cup hvor der var 
præmier til 1. og 2. pladsen i hver gruppe.             
    
Thisted Bryghus Cup 2019: 
Thisted Bryghus Cup turneringen blev ganske enkelt en succes med hele 31 tilmeldte. Det må nok 
siges at være mere end topmålet for hvad en turnering af denne størrelse kan bære. Det hele gik dog 
fint efter bogen. Foruden spillere fra Thy skakklub var der også skakspillere fra Nykøbing, Aalborg,
Holstebro, Herning og Århus. Det blev Ove Kroll fra Thy skakklub som løb med 1. pladsen med 
hele 6 point ud af syv mulige. Godt gået. På 2. pladsen kom Christian Volmer Nielsen med 5½. På 
3. pladsen kom Bent Sørensen ligeledes med 5½ point, men korrektionen afgjorde stillingen. Vi 
siger tak til Thisted Bryghus for sponsorstøtte. Hele tre præmiegrupper med hver tre præmier i hver 
gruppe.. samt gratis øl og vand under hele turneringen og som kunne nydes i dejlige omgivelser har 
Thisted Bryghus givet. Thy Lam har været med til at sponsorere lammerullepølse m.m. til 
fortæringen. Thisted Bryghus siger tak til alle de frivillige som har hjulpet til med at arrangementet 
kunne blive en succes. Næste gang Thisted Bryghus Cup sættes i gang er den 9. maj 2020. 
                                                                                                                                          
 Æresmedlem: Thy Skakklubs brestyrelse besluttede enstemmigt, at Peter Klemensen skulle udråbes
som Æresmedlem ved Thisted Bryghus arrangementet 2019 for hans mange års virke i skakklubben
og for hans indsats i Thisted Bryghus Cuppen.
 
Thy Klub 2019
Thy Klub 2019:  Klubmesterskabet blev vundet af Jens Grud Sørensen med hele 6½ point ud af 7 
mulige. Christian Volmer Nielsen kom på 2. pladsen med 5½ point. Tummas Jacobsen på 3. 
pladsen med 4½ point. I peæmiegruppe 2 blev det Lasse Nielsen som tog 1. pladsen med 4 point. 
Daniel Christensen på 2. pladsen ligeledes med 4 point, men korrektionen afgør pladserne. Poul 
Hardy Ladefoged på 3. pladsen med 3½ point. Tillykke til jer alle… Der er og har været diskussion 
om Thy Klub turneringen og Thy Open skal skifte plads. Således at Thy Open bliver den turnering 
vi    
                      
 
9. hovedkreds.
Medlemstallet i hovedkredsen var den 30. marts 2018 326 og er pr. 30. marts 2019 på 324. Pr. 1. 
april 2019 er det 319. 
9. hovedkreds indstiller Frode Meldgaard, Skive Skakklub, til Dansk Skak Unions hæderstegn. 
Frode Meldgaard har været en sand drivkraft i de to klubber, han har været med i. Først i Vinderup 
Skakklub, hvor han i mange år var turneringsleder og medlem af bestyrelsen. Hans mest markante 5
aftryk i klubben var dog måske, at han tog sig godt af skoleskakken i Vinderup igennem 18 år fra 
1988 til 2006. Vinderup Skakklub valgte at lukke i 2007 på grund af svigtende medlemstal. Året 
efter kom Frode Meldgaard sammen med en håndfuld andre tidligere Vinderup-medlemmer til 
Skive Skakklub, hvor han hurtigt kom med i bestyrelsen, og efter to år som kasserer, blev han valgt 
som formand i 2013 – en post han har passet på fornem vis i snart seks år med en stor arbejdsindsats
og en fantastisk evne til at få tingene til at glide. I Frodes formandsperiode har Skive Skakklub 
markeret sig som en klub, hvor skoleskak og ungdomsarbejde har en central placering, og Skive er 
aktuelt hovedkredsens største klub med tæt på 60 medlemmer.

Dansk Skak Union: Kort fortalt: 
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Uddrag af referat af delegeretmødet på Hotel Svendborg Søndag d. 21. april 2019 
Unionens medlemstal er det seneste år faldet fra 4074 til 4044.  
Årets modtager af Dansk Skak Unions initiativpræmie er Præstø Skakklub.   
Stormestre anno 2019: Jonas Buhl Bjerre og  Jesper Søndergaard Thybo.
Jonas blev stormester i en alder af 15 år og er den yngste nogensinde i dansk skaks historie.
Medlemsudvikling Betalende medlemmer pr. 31. marts 2018 = 4068 Betalende medlemmer pr. 31. 
marts 2019 = 4046 Betalende medlemmer pr. 21. april 2019 = 3984  
Hovedbestyrelsen foreslog uændret kontingent.
     
Mvh Formand 
Torben Laursen 3.2.2020
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