
  

Generalforsamling for Præstø Skakklub  

Mandag d. 9. maj 2022 kl. 19:30  

AUIF, Enghavevej 2a, 4720 Præstø  

 

Tilstede: Morten F. Jensen, Erik O. Hansen, Mike Bahnsen, Torben B. 

Jensen, Morten Madsen, Peter E. Olsen, Jesper K. Müller, Finn Holmsø, 

Uffe Steenberg, Bo Munksgaard, Bjarne Haar, Peter H. Ravn, Nicky Terp, 

Lis K. Dam, Bjarne Petersen. 
  

Dagsorden:  
  

1. Valg af dirigent  

- Bjarne Petersen er valgt som dirigent. Han konstaterede at der var indkaldt rettidigt til 

generalforsamling. 

  

2. Formandens beretning for det forløbne år  

 

Dette er min 26. beretning som formand for Præstø Skakklub.  

 

Endelig havde vi et nogenlunde år/sæson i klubben. Vi fik afviklet Præstø Åben med lidt hiv og 

sving, samt gennemført holdturneringerne næsten smertefrit.  

 

Vi er nu ved at falde til i vore nye lokaler i Allerslev. Det er rart med god plads og skabe til 

vores udstyr, uden det store renderi. Hvis man skal pege på noget der kunne forbedres, er det 

placeringen af lokalerne, samt der kan være køligt i vinterperioden og lidt støj når der trænes 

fodbold.  

 

Sæsonen startede lidt sløvt, med kun 7 deltager i alt over de 2 dage med Præstø 

Hurtigmesterskab, så den blev afviklet med kun 5 runder og Morten Madsen vandt.  

 

Dernæst 3 dage med Østsj.mesterskabet sammen med vores venner fra Faxe, der nu er slået 

sammen med Haslev. Jeg er ikke helt klar over hvem der blev østsj,mester.  

 

I slutning af september stillede 26 klar til Præstø Åben og det er vel egentlig godkendt. Mere 

om den turnering senere. Selvom vi fik corona tilstande igen, klarede vi os igennem og sluttede 

efter normal plan.  

 

Vi fik også gang i SkakCaféen med træning og hygge for alle der har lyst, især de unge og 

mindre øvede. Det fik vi god brug for, da vi i denne sæson lige pludselig fik flere nye 

medlemmer, bla. 3 unge piger og nu har en pæn ungdomsgruppe. SkakCaféen kan også 

benyttes til at afvikle udsatte partier. Lige netop dette kommer vi til at snakke mere om under 

indkomne forslag.  

 



Vi fejrede også Oscar Koch-Müller for at blive DM U19 med stor lagkage i klubben.  

 

Endelig besøgte vi Uetze igen i efteråret, vi havde en dejlig tur, men dette kommer som et 

selvstændigt punkt senere i på dagsordenen.  

 

Holdturneringen kom også i gang i efteråret, og vi stillede med 2 hold. Et hold i 2.division 

samt 1 hold i B-rækken. Det er ikke meget, men det var ikke muligt at få flere til at bakke op 

om holdene. Mere om holdturneringen senere.  

 

Julefrokosten og lynmesterskabet blev aflyst i coronaens navn.  

 

Endelig fik vi gang i Gøngeturneringen EMT efter de sidste 2 gange måtte aflyses. Der er 24 

til start fordelt i 4 grupper. Som noget nyt bliver den spillet om mandagen og ikke torsdagen. 

Det er desværre lidt ærgerligt, da deltagere fra andre klubber kan have svært ved at deltage, 

da de også spiller på mandage.  

 

Efter mange år som formand, har jeg set hvordan behovet, efterspøgelse og deltagelse har 

ændret sig mht aktiviteter i klubben. Folk har fået mere at se til i arbejds- og privatlivet, så der 

er for tiden ikke behov for så mange forskellige aktiviteter som for 15-20 år siden.   

 

Medmindre en ny formand efter denne generalforsamling siger andet        bliver næste sæson 

uden hurtigmesterskab. Jeg vil gerne i debatten efter min beretning høre hvad stemningen er 

til at bibeholde samarbejdet med Faxe i starten af sæsonen. Er det noget man stadig ønsker at 

støtte op om og deltage i. Der skal i stedet være lidt flere SkakCafé arrangementer.  

 

Vi har 1 medlem mere end sidste år på sammen tid. Vi har lige nu 33 medlemmer i Præstø 

Skakklub.  
 

 

 

Der er nu kun 19 klubber i hovedkredsen efter 20 sidste år. Haslev er lukket og slået sammen 

med Faxe. Haslev har fulgt i fodsporene efter Vordingborg og Greve.  

 

Det er derfor det er meget vigtigt, der er god mulighed for at tage imod nye medlemmer, når 

de banker på vores dør. Det er nyttigt man kan træde ind i vores Præstø Åben, da det er en 

meget lang turnering. Der skal være træning på passende niveau når vi har SkakCafé, så der 

løbende er noget for de unge og andre lærelystne. Her er mit mål der skal være ca. 10 gange 

hen over sæsonen. Sammen med SkakCaféen udgør UGP et godt tilbud til vores ungdom.  

 



Et andet punkt jeg godt kunne tænke mig, vi drøfter efter min beretning er, vi skal have nogle 

ambassadører for vores klub, en slags velkomst komité, der søger for at mulige nye 

medlemmer, bliver taget godt i mod, og sørger for de får en god begyndelse i klubben. Nogen 

der kan fortælle hvad klubben har af tilbud, hjemmeside og Facebook gruppe. Her tænker jeg 

på 2 til 3 personer der kunne hjælpe hinanden. Det er meget vigtigt man som ny, bliver mødt 

med åbne arme og interesse.  

 

Det var dejligt at få spillet rigtigt DM igen, selvom vi i efterårsferien fik et mini DM, var DM 

tilbage i påsken.  

Der var mange fra klubben der deltog ved DM i påsken. Oscar, Jesper, Bo, Mike, Erik, 

Johannes og mig. Flere semi Præstø spillere som Bjarke G, Jan G og Kim P samt Mathias B, 

Henning N og Jens M. Jan A deltog også. Virkelig en dejlig uge.   

 

Dette bliver nok sidste gang jeg stiller op til formandsposten, så de næste 2 år kommer til at gå 

med at finde og oplære en ny kandidat, hvis ikke der allerede er en kandidat til posten i dag. 

Det bliver også en periode, hvor jeg kommer til at skrue meget ned for aktiviteten personligt, 

da jeg har meget travlt på job og uddannelse. Derfor ville det også være en god ide, en anden 

fik det nøglesæt jeg har, måske gå på omgang mellem nogle udvalgte medlemmer evt. det 

kommende trænerteam.  

 

Til slut kan jeg glæde jer med, at Josie igen byder til sommerfest i Bårse. I kan allerede nu 

sætte kryds i kalenderen lørdag d. 9 juli. Der kommer indbydelse ud når vi nærmer os.  

 

Det var alt hvad jeg har denne gang. Tak for endnu en sæson.  

 

- Lokaler: Bjarne P. synes det var hyggeligere tidligere sted. Lang proces fra Vordingborg 

Kommune om andet sted, alternativer såsom tidligere sted, bibliotek, skole, ældrecenter 

ikke gode nok. Bestyrelsen venter på info omkring evt. borgerhus – lange udsigter. 

- Holdskak: Ikke nok tilmeldinger/tilkendegivelser om lyst til holdskak, selvom vi var 

berettiget til A—rækken. Vi er igen berettiget til et A-række hold, men formandens håb er 

2 4-mands hold. 

- Samarbejde med Faxe: Morten M. synes det vil være synd at stoppe samarbejde, selvom 

det er de samme som er med. Torben er enig med Morten M., hyggelige aftener selvom få 

mødte op, og håber flere vil være med. Bjarne enig med Morten og Torben, som synes det 

er en hyggelig turnering som Øst. Sj. Mesterskab er, og vil gerne fortsætte. Bo ser ingen 

grund til at stoppe samarbejdet. Bjarne H. har ikke været med, men synes ikke at der skal 

aflyses, og spørger ind til Faxes holdning. Faxe vil gerne umiddelbart gerne fortsætte. 

Stemning om at bibeholde Øst. Sj. Mesterskab. 

- Ambassadører: Mange nye medlemmer pga. velkommenhed i klubben, svært i andre 

klubber. Klubmedlemmer der tager godt imod, og hjælper nye medlemmer i gang i 

klubben. Andre formænd har henvist medlemmer til os. Erik vil høre hvordan Nicky har 

haft sin første tid i klubben. Nicky har haft en god ankomst, men synes at det vil være en 

god idé med ambassadører. Finn foreslår at ambassadører kunne være aktive på sociale 

medier. Morten J. mener ikke at vi på nuværende tidspunkt ikke er klar til mange nye 

medlemmer på en gang, som en annonce på Facebook evt. vil kunne generere. Bo vil gerne 

hjælpe Præstø Skakklub, gerne som en ambassadør. Torben foreslår at man kunne lave en 

folder med information om klubben. Jesper foreslår at slå et opslag op på tavlen i Allerslev 

Samlingshus. Bestyrelsen arbejder videre med en info-brochure, meget gerne med input for 

klubmedlemmer. 



- Nøgler: Morten J. vil gerne have at nøglerne går på runde, så han ikke er ”bundet”, f.eks. 

dem som kommer i Skakcafé. Nicky spørger om man kan opsætte en nøgleboks, 

bestyrelsen undersøger nærmere. 

- Andre kommentarer til beretningen 

- Formandens beretning blev godkendt. 

  

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år  

- Der var et overskud for 2021 på kr. 3.609,28 

- Ingen kommentarer, bemærkninger eller spørgsmål. 

- Regnskabet blev godkendt 

  

4. Fastlæggelse af kontingent  

- Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, hvilket blev vedtaget. 

  

5. Behandling af evt. indkomne forslag  

 

Oprettelse af trænergruppe 

 Forslag fra Morten F. Jensen 

 
Præstø Skakklub skal oprette en trænergruppe med mindst 2 trænere, der skal stå for 

træningen af især vores ungdomsmedlemmer, på de dage der er SkakCafé i tidsrummet kl. 

19:00 til 20:30 ca. 10 gange. Begrundelse for forslaget: Vi har i Præstø Skakklub været 

begunstiget med flere nye medlemmer, og i den forbindelse bl.a. fået en god ungdomsafdeling. 

Mit forslag går på, vi skal oprettet et fast system med træning og have en eller flere trænere, 

der står for dette i det daglige. Træning skal foregå fra ca. kl. 19:00 til 20:30 de dage vi har 

SkakCafé. Dagene vil ligge spredt hen over hele sæsonen. Det vil være de dage der bruges til 

udsatte partier samt de dage der ellers vil give mening. Indtil nu har det været mig der har 

stået for det, og Bjarne Petersen har også været lidt indover. Jeg har brug for nogen der tager 

over og fortsætter arbejdet. Træningen er noget der betyder rigtigt meget, især for de unge 

medlemmer. Det vil også være et godt tilbud til kommende nye medlemmer. De skal jo helst 

ikke finde andre steder hen end Præstø Skakklub. 

 

- Bo, Mike og Bjarne melder sig.  

  

6. Valg af formand (Morten F. Jensen er på valg)  

- Morten F. Jensen blev genvalgt 

  

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (Morten Madsen og Mike Bahnsen er på valg)  

- Begge blev genvalgt 

  

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

- Begge blev genvalgt 

  

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

- Begge blev genvalgt 

  



10. Turneringsledernes beretninger  

- Præstø Åben EMT 

o Gruppe 5 vinder, Sebastian 6½ af 11. 

o Gruppe 4 vinder, Mike 6 af 11. 

o Gruppe 3 vinder, nr. 2 Mathias Rasmussen (Maribo) 6 af 11 

o Gruppe 2 vinder, Uffe 8 af 11 

o Gruppe 1 vinder, nr. 2. Morten F. Jensen 8½ af 11 

o Klubmester, Oscar 8½ af 11 

o Ungdomsmester, Johannes 6½ af 11 

 

- Hurtigmester – Morten Madsen 

  

11. Holdledernes beretninger  

- B-række holdet blev nr. 1 i rækken. 

- 2. divisions holdet blev nr. 3 i rækken, med 29 point. 

 

  

12. Uetze  

- 32. gang. Vi var 9 afsted. Torben blev lynmester fredag aften. Holdkampen blev vundet af 

Uetze med 5-4. Peter var med for første gang. 

- 1. weekend i september kommer de her. 

  

13. Eventuelt   

- Torben opfordrer at vi anbefaler venner, familie, medlemmer eller andet som overvejer 

bankskifte, at skifte til Møns Bank som er vores sponsor. Det er også til gavn for klubben. 

- Der diskuteres hvad eventuelle sponsorindtægter kan bruges på. Der foreslås præmier, ture, 

tøj, udstyr mv. 

 

Dirigenten takkede for god ro, orden og debat. 


