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Generalforsamling for Præstø Skakklub 

Mandag d. 17. maj 2021 kl. 19:30 online via ZOOM 
 

Tilstede: Morten F. Jensen, Torben B. Jensen, Mike Bahnsen, Peter H. Ravn, Peder Lehmann, Bjarne 

Petersen, Uffe S. Christensen, Finn Holmsø, Peter E. Olsen, Bjarne Haar, Morten Madsen 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 

Bjarne Petersen valgt 

 

2. Formandens beretning for det forløbne år 

Godkendt 

 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år 

Godkendt 

 

4. Fastlæggelse af kontingent 

Uændret kontingent 

 

5. Behandling af evt. indkomne forslag 

Ændringsforslaget til §11 godkendt 

 

6. Valg af kasserer (Torben B. Jensen er på valg) 

Torben B. Jensen valgt 

 

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (Erik O. Hansen er på valg) 

Erik O. Hansen valgt 

 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Jesper Koch-Müller & Peter E. Olsen er på valg). 

Jesper Koch-Müller & Peter E. Olsen begge valgt 

 

9. Valg af 2 revisorer (Uffe S. Christensen & Finn Holmsø er på valg). 

Uffe S. Christensen & Finn Holmsø valgt 

 

10. Turneringsledernes beretninger 

Præstø Åben EMT blev afsluttet efter 7.runde – Oscar koch-Müller blev klubmester med 7 af 7 point. 

 

11. Holdledernes beretninger 

Torben fortæller om 1.holdet i 2.Div.grp.2 – turneringen aflyses efter 3.runde. Hvor Præstø sluttede 

nr.1 med 3 sejre og 6 matchpoint. 

Mike fortæller om 2.holdet i B-rækken. Der blev spillet en runde. 

 

12. Uetze 

Første weekend i oktober 1/10 - 3/10 besøger vi Uetze igen. 

 

13. Eventuelt 

Løs snak 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen m.m. bedes fremsendt til  

Morten F. Jensen, Sneserevej 7, Bårse, 4720 Præstø. Tlf: 2585 4720.  

E-mail: formand@p-skakklub.dk senest d. 7. maj 2021.  
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Formandens beretning maj 2021 

 

Dette er min 25. beretning som formand for Præstø Skakklub. 

Ja, hvad skal jeg sige….? Jeg kunne sige, så har vi haft den første sæson i nye lokaler i Allerslev. Meeen det 

er jo ikke en hel sæson, men det vi nåede, var helt ok, Vores nye rammer er meget fine, og det er blevet taget 

godt i mod af medlemmer og besøgende. Selv da vi blev ramt af 2.bølge af COVID-19, viste klublokalerne 

sig at være ideelle, til opdeling af lokalet i 2 zoner med egne indgange og toiletter. 

Vi nåede at starte op på Præstø Åben og holdturneringen, men begge blev afbrudt midtvejs ved årsskiftet. Vi 

har vores nye lokaler hver mandag, og de søndage vi skal spille holdkamp på hjemmebane. Holdkampene 

skal meldes når vi kender datoerne.  

 

Nu har Corona ikke kun været nedtur, det har også skabt nogle nye muligheder. Vi har fået en online del på 

lichess.org med 46 medlemmer i skrivende stund. Det er medlemmer, gamle medlemmer og gode venner. 

Vi har spillet turneringer de sidste mange mandage, og ofte i fællesskab med Næstved Skakklub. Mange 

lørdage det meste af foråret har vi deltaget i en online holdkamp, mod bl.a. Frem, Evans, Fredericia og 

Furesø. Disse holdkampe har været godt besøgt. Vi nåede også at vinde en enkelt eller 2 af gangene. 

Lige inden nedlukningen i december, havde vi en aftale med TV2 Øst om et indslag om Præstø Skakklub, 

dette måtte vi desværre aflyse på grund af restriktioner. I foråret blev jeg igen kontaktet af TV2 Øst, da de 

ville lave en række programmer om forskellige foreninger i sendeområdet, og vi blev så en af de 4 

foreninger de ville lave et indslag om i den serie de kaldte ”Fantastiske foreninger”. Det blev til et 5 minutter 

langt indslag om Præstø Skakklub. De kom godt omkring på kun 5 minutter. Jeg mener personligt at TV2 

slap godt afsted med at lave et program som ramte meget godt hvad Præstø Skakklub er. 

 

Vi er samme antal medlemmer som sidste år, et par er meldt ud og et par nye er kommet til. Så vi er stadig 

32 medlemmer. Vi ligger stadig på en 4.plads i hovedkredsen hvad medlemsantal angår. Køge har 69 (77 

sidste år), Holbæk 44 (49), Næstved 34 (34), Præstø 32 (32) og Maribo 28 (32). Der er nu kun 20 klubber i 

hovedkredsen mod 21 sidste år (- Vordingborg) og 22 og for 2 år siden (- Greve). 3 af klubberne har færre 

end 10 medlemmer. Ringsted 8, Nakskov 6 og Dragsholm 5. Og så er der 8 enkelt medlemmer i 

hovedkredsen. 

 

Mens jeg sidder og skriver dette, er der så småt begyndt at blive spillet lidt rigtigt skak igen. Finn og Peter 

(Søn) spiller i denne weekend EMT i Køge. Snart skal også Jesper og Oscar spille med i Holbæk. 

Sommerens store turneringer ved jeg ikke så meget om endnu, men jeg savner Xtracon og DM og 

selvfølgelig Horsens, men det er en helt anden historie. Jeg savner også Uetze som igen er en helt anden 

historie …. 

 

Men hvad så når vi må åbne op igen til næste sæson? Vi skal selvfølgelig i gang med Præstø Åben, og 

Gøngeturneringen igen. Men vi skal også beholde noget af det positive ved online skak. Jeg tænker vi skal 

fortsætte med nogle online turneringer i ny og næ i vores Præstø Lichess, samt flytte vores træningsonsdage 

til online træning. Dette er allerede startet op i en Lichess gruppe der hedder ”Max turneringer og træning” 

og en Facebook gruppe der hedder ”MaxSkak”. Disse grupper er for alle spillere med Dansk Rating < 1500 | 

ELO < 1600 | Lichess < 1900 i Rapid/Blitz. Der er pt. 24 spillere i Lichess gruppen og 17 i Facebook 

gruppen. 

 

Jeg vil fortsætte med disse 2 grupper, og lave vores træning over ZOOM ca. 2 gange om måneden, ligesom 

vi tidligere gjorde om onsdagen i klubben. Det vil være nok blive på tirsdage og torsdage, dette vil foregå, 

samt en ugentlig MaxSkak turnering på Lichess. 

 

Til slut vil jeg lige ridse nogle opløftende og positive ting op. Vi fik i år en velfortjent klubmester med 7 

point af 7 mulige og et kandidatresultat (mere herom senere), vores divisionshold havde efter 3 kampe, 16 

brætpoint, 6 matchpoint og lå på 1.pladsen. Vores medlemstal er status quo under Corona. 

Jeg ser frem mod lysere tider med masser af skak over brættet, online og i Bårse       

 

Formand, Morten Frank Jensen  
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Vedtægter i dag: 
 
§ 11. Bestyrelse – valg. (Det med rødt foreslås slettet)  
 

1. Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der repræsenterer 
foreningen i alle forhold. Bestyrelsen har således fuldmagt til at optage lån i 
klubbens navn. Denne på en lovlig måde vedtagne forhandling, forpligter 
foreningen.   

2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter, heriblandt en formand, 
en næstformand, en kasserer og to menige medlemmer. 

3. Disse vælges efter følgende regler på den ordinære generalforsamling: Formand 
vælges på lige år, og kasserer vælges på ulige år. Hvervet som kasserer kan ikke 
forenes med hvervet som formand. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 
år ad gangen” Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen og ellers 
konstituerer bestyrelsen sig selv. 

4. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. 
5. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i utide, supplerer bestyrelsen sig 

med suppleanter. 
6. Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen 

  
 

Bestyrelsens forslag: 
 
 § 11. Bestyrelse – valg. (7. nyt punkt) 
 

1. Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der repræsenterer 
foreningen i alle forhold. 

2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter, heriblandt en formand, en 
næstformand, en kasserer og to menige medlemmer. 

3. Disse vælges efter følgende regler på den ordinære generalforsamling: Formand 
vælges på lige år, og kasserer vælges på ulige år. Hvervet som kasserer kan ikke 
forenes med hvervet som formand. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år 
ad gangen” Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen og ellers 
konstituerer bestyrelsen sig selv. 

4. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. 
5. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i utide, supplerer bestyrelsen sig 

med suppleanter. 
6. Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen 
7. Foreningen tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem/kassereren 

 
 

 


