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Skakforeningen

Caïssa Gladsaxe

Til Jernbanen 20, 2880 Bagsværd
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Referat af Generalforsamling 7. juni 2022
1. Valg af dirigent og referent
Christopher blev valgt som dirigent.
Michael blev valgt som referent.
Christopher konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet.
2. Protokol (som var vedhæftet indbydelse)
Protokol vedtaget uden bemærkninger.
3. Formandens beretning
Formandens beretning kan læses i bilag 1.
Fokus på nye medlemmer både til om tirsdagen og onsdagen.
Materialet fra skolen består af gamle brikker, brætter og (tårn)ure.
Ellers ingen kommentarer.
Beretning godkendt.
4. Regnskab
Regnskabet kan ses i bilag 2.
Kasseren fremlagde et fint regnskab, som viste en egenkapital på ca. 28.000 kr. og et
overskud på ca. 14.000 kr.
Der er stadig medlemmer i restance, som måske skyldes manglende deadline for
indbetalingen.
Regnskabet godkendt.
5. Indkomne forslag
Ingen forslag.
6. Valg
Formand Alex Madsen
Bestyrelsesmedlem i lige år Christopher Pedersen
Bestyrelsesmedlem Poul Erik Harders
Bestyrelsessuppleant Hans van den Brink
1 revisor Hans van den Brink
1 revisorsuppleant Mogens Olsen
7. Eventuelt
Monty: Jubilæumsturnering kunne være delt op i to grupper med ekstra høje præmier
Pengene kan bruges på et GM-foredrag opdelt i to grupper.
Side 1

Generalforsamling 2022
To grupper er i klubturnering / jubilæumsturnering eksempelvis tirsdags og onsdagsholdet.
Besøg af GM vil niveauet bedre kunne tilpasses i to grupper f.eks. under og over 2000 i
rating
Christopher: Dommerkurser kan man få på en weekends undervisning, kunne være en idé
Harders: Junior Grand Prix turnering vil være en idé til 2022, kan give en indtægt og nye
indmeldelser
Jakob fortæller man kan låne skole til formålet.
Tak for god ro og orden.
I generalforsamlingen deltog følgende:
Alex Madsen

Allan Hansen

Christopher Pedersen

Georg Jørgensen

Hans van den Brink

Jakob Trier

Jan Montgomery

Michael Madsen

Mogens Olsen

Christopher Pedersen
Dirigent

Michael Madsen
Referent

Poul Erik Harders
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Alex Madsen
Formand
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Bilag 1
Formandens beretning
Corona
Corona og coronarestriktioner kom vi ikke helt af med i den forløbne sæson. Henimod jul
kom der restriktioner igen, uden at det dog påvirkede os så meget. Der var coronalukket
fra og med 19. december 2021 til og med 4. januar, og herefter mundbind, når vi bevæ
gede os omkring i lokalet.
Turneringer
Gladsaxemesterskabet
Gladsaxemesterskabet arrangeres af Caïssa og Odysseus i forening. Der var 21 tilmeldt, 8
i gruppe 1 og 13 i gruppe 2. Vi havde 5 med, Odysseus 8 og 8 kom udefra. Vi tog os pænt
af præmierne. Thomas Struch blev Gladsaxemester med 5½ point af 7 mulige. Casper Liu,
BMS, fik ligeledes 5½ point, men da han ikke er hjemmehørende i en Gladsaxeklub,
kunne han ikke blive GLX-mester. Han løb dog med halvdelen af første- og anden
præmien.
Gruppe 2 vandt Aryan Mollasoltani med 5½ point uden at tabe et eneste af de 7 partier.
Gladsaxemesterskabet 2022 er planlagt til 31. august - 12. Oktober 2022. I forsøg på at få
flere stærke spillere til at deltage har Caïssa og Odysseus hver bidraget med 500 kr. til
præmier. Dermed bliver der en garanteret førstepræmie på 800 kr. i hver gruppe. Lige nu
er kun 2 tilmeldt, så I må gerne melde jer til inden ferien.
Divisionsturneringen
Vi blev nr. 3, et halvt point foran Odysseus, 3 point efter nr. 2 og 8 efter vinderen. Godt
gået i vor første rigtige sæson i 1. division.
DSU har forespurgt, om vi skulle bruge matchpoint i stedet for brætpoint. Det afviste vi. I
den forgangne sæson var resultatet blevet det samme, bortset fra at Odysseus ville blive
nr. 3 og vi nr. 4!
DSU har valgt at indføre matchpoint i Skakligaen og at bibeholde brætpoint i divisionerne.
Holdturneringen
Andetholdets resultat var ikke prangende. Vi blev nr. 7 i 3. række med 24 point, 7½ point
foran nr. 8. Heldigvis havde vi god hjælp af spillere fra førsteholdet. Men vores håb om at
rykke op i 2. række blev langt fra opfyldt.
Klubmesterskab
Tommy Schmidt og Michael Madsen ligger begge på førstepladsen med 3½ point af 5
mulige. Der mangler et parti, som dog ikke kan ændre på placeringen i toppen.
Vinterturnering
Nikolaj Brødsgaard vinder suverænt med 5 sejre i 5 kampe. Nr. 2 blev Poul Erik Harders
med 3½ point.
Træning/undervisning
Vi er heldige med at have to gode undervisere, der yder en stor indsats for vore unge
talenter og faktisk dermed for klubbens og skakkens fremtid.
Poul Erik Harders tager sig af de mindste og der har været en god tilgang af nye elever og
medlemmer.
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Michael Madsen står for talenttræningen, og det har givet gode resultater. Aryan Molla
soltani er forfremmet til førsteholdet, hvor han nu spiller med om klubmesterskabet.
Nikolaj Brødsgaard vinder turneringer, senest Vinterturneringen. Michael står endvidere for
træning af andetholdet, og også det ser ud til at give resultater.
Tirsdagstræningen har haft forskellige temaer så som Løberslutspil, Spil med springere, At
spille på gevinst, Dronningeoffer og Aktivt forsvar.
De to trænere gør et stort og flot arbejde. Klubben har søgt og fået et tilskud fra KSU på
3.000 kr. som instruktørstøtte. Beløbet kan bruges til honorering af instruktører eller køb af
undervisningsmaterialer. Vi overvejer, hvordan vi bedst kan bruge pengene.
Medlemsstatus
Kassereren vil give en status.
For bestyrelsens vedkommende træder Leif Hahn ud. Han har p.t. mistet lysten til skak,
men håber den kommer igen, så han forbliver som medlem. Bestyrelsen fortsætter som en
5-mandsbestyrelse.
Vi har en udfordring om tirsdagen. Indtil kl. 19 og sommetider kl. 20 kan der være meget
livligt, hvor juniorerne skaber liv og stemning. Men bagefter ser der tomt ud. Michaels
træning har hjulpet lidt på det. Men herefter er der de samme 4-6 medlemmer, der
kommer. Det er o.k., men klublivet ville trives bedre, hvis vi var 10-12 stykker hver tirsdag.
Der har været flere på besøg af potentielle medlemmer, men de kommer ofte kun en
enkelt gang eller to. Vi sætter nu vores håb til Kayser Lyn, som omtales senere.
Nicolai Kistrup
Den kun 20-årige Nicolai Kistrup er vores højest ratede medlem med over 2300 i rating.
Han blev FideMester i slutningen af 2021, en titel man betaler for, og som klubben har
doneret (550 kr.). Han har for nylig scoret en IM-norm. I disse dage spiller han med i en
stærkt besat turnering i Norge, Norway Chess Open, som slutter på fredag.
Som noget nyt afholdt Gladsaxe kommune i år en Foreningernes prisfest, hvor man
hædrede udøvere, der havde kvalificeret sig via flotte resultater. Vi havde indstillet Nicolai
for sine fornemme præstationer på skakbrættet. Han deltog derfor i festen i Grønnemose
Skoles festsal den 25. marts 2022, ledsaget af Jakob Trier som bestyrelsens repræsen
tant.
Bestyrelsen
Vi har i sæsonen 2021/22 holdt tre bestyrelsesmøder (4.10.2021, 8.11.2021 og 4.4.2022).
Her har vi bl.a. vendt følgende emner.
GDPR Databeskyttelsesforordningen
På forespørgsel har Poul Jacobsen, formand i DSU, svaret:
Generelt vil jeg sige, at I må gemme de til administrationsbrug nødvendige oplysninger,
herunder fødselsdage, adresser, telefonnumre og e-mailadresser.
I må offentliggøre styrke og medlemslister med de nødvendige oplysninger, dvs. navn,
klub og ratingtal – samt naturligvis turneringsdata i form af de tabeller en given turnering
fordrer.
I må ikke – uden personens tilladelse – offentliggøre telefonnummer, adresse, E-mail
adresse og fødselsdato.
Vi følger disse regler og tænker at lægge dem på hjemmesiden caissa-gladsaxe.dk.
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Dommere
Til hjemmekampe i 1. division skal vi stille med en dommer. Vi har her valgt at købe os til
en dommer udefra, formedelst 500 kr. Det ville være rigtig godt, hvis nogle af vore
medlemmer ville tage uddannelsen. Det kan gøres online, og klubben betaler.
Kørselsgodtgørelse
Vi har valgt at klubben betaler kørepenge på 1 kr. pr. kilometer, hvis afstand fra klub til
spillested er over 50 km, og hvis man tager holdkammerater med. Dog maks. for 2 biler.
Måske skal satsen sættes op til 1,50 kr., hvis benzinpriserne forbliver på det nuværende
høje niveau.
Kayser-Lyn
Christopher er kommet op med et forslag til et nyt forsøg for at få flere medlemmer og
mere liv i huset om tirsdagen. Idéen går ud på, at vi den sidste tirsdag i hver måned med
start i august 2022 afholder en lynskakturnering med adgang for alle. Den promoveres via
Facebook i diverse relevante grupper. Christopher er tovholder.
Gladsaxedagen
Den 27. august 2022 er der den kommunale festdag, Gladsaxedagen. Odysseus stiller
med 3-4 mand. Vi kan være med sammen med dem, hvis vi har nogen, der har lyst til at
stille op.
Vi har foreslået, at vi laver en lille lynturnering mellem Odysseus og Caïssa, og det er
Odysseus med på. Kan vi stille med 4 mand til det formål? Og hvem melder sig?
90-års jubilæum 8. maj 2023
Forslag:
Jubilæumsturnering april-maj 2023 med forhøjede præmier. I 80-årsjubilæumsturneringen
2013 var førstepræmien i mestergruppen 1.000 kr. Der blev spillet 5 runders monrad med
sidste runde 9. maj.
Har andre gode idéer, skal de være meget velkomne.
Gave fra Atheneskolen
Vi har fået en masse materiel fra Atheneskolen, hvor det stod og samlede støv. Lige nu
fylder det voldsomt i gangskabet, men vi skal have kigget på, hvad der kan bruges.
Klubmestersimultan
En gammel tradition i klubben er, at klubmesteren stiller op mod resten af klubben til en
gang simultanskak. Monty har lovet at stille op i dag, og det siger vi mange tak for.
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Bilag 2
Regnskab
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