Formandsberetning 2019
Dette er mit første år som formand for Holstebro Skakklub, og da jeg tiltrådte som formand havde jeg tre
punkter, som jeg ville have fokus på i det første år.
•

•
•

Forbedre økonomien for Holstebro Skakklub
o Lokaler i Badmintonhallen var dyre, se på alternativer
o Faldende sponsorindtægter
Mere aktivitet i klubben, specielt på aftener, hvor der ikke var fastlagt klubkampe
Oprette en ungdomsafdeling igen

Hvordan er det så gået i 2019?
Lad os først kigge på medlemsantallet:
3 aktive seniorer har meldt sig ud af klubben.
Jan Bonnesen og Mads Svendsen er flyttet fra byen og Jan O Jensen stopper pga af sygdom.
Heldigvis har vi fået tilført en del nye medlemmer således, at vi i dag er flere medlemmer end ved
indgangen af 2019.
I alt har vi fået 6 nye aktive senior medlemmer per 1/1 2020. Lad os byde velkommen til
Jonas Bové
Peter Lynge
Ole Møller
Henrik Nielsen
Stephanie Fischer
Kurt Stæcker Jensen
Så i alt en fremgang på 3 senior/pensionist spillere i 2019. Dejligt med fremgang i klubben igen, som ellers
har været presset med faldende medlemstal igennem flere år.
Sidste år var der 14 seniorer og 13 pensionister, nu er der 15 seniorer og 15 pensionister. Det er vist første
gang at andelen af pensionister er lig med antal seniorer. Lidt bekymrende, men heldigvis er der også
fremgang på ungdomsafdelingen, så gennemsnitsalderen er faldet.
Sidste år var der kun 1 ungdomsspiller og ungdomsskak blev sat på hold. I år har vi 7 børn i klubben, således
har vi følgende 7 børn registreret som medlemmer:
Også stort velkommen til:

Irina Vasile
Benjamin Markusen
Dagmar Høeg
Askil Søgaard
David Bo Yin Gao
Mark Zhong Yin Gao
Jonathan Steinholm
Desuden har vi gang I noget SFO skak som jeg vil komme tilbage til lidt senere.
Når vi nu er ved nye medlemmer, så husk at tage godt imod de nye og værn om dem, så de føler sig
velkomne. Husk at de nye medlemmer ikke kender klubben og de eksisterende medlemmer.

9. Hovedkreds kører i øjeblikket en kampagne hvor nye medlemmer får gratis kontingent i et år.
Kampagnen har løbet siden 1. April og den stopper igen til 1. April 2020, og jeg synes ikke rigtigt, at
Holstebro Skakklub har formået at udnytte situationen og gjort nok reklame for os selv.
Det er en unik mulighed for at skabe yderligere vækst, som vi bør udnytte bedre. Alle de nye medlemmer er
ikke kommet pga af denne kampagne.
Dette bør være et fokus punkt for den kommende bestyrelse at udnytte denne mulighed. Det gør vi blandt
andet ved at oprette et nyt medie udvalg, som skal kigge mere på reklame fremstød samt øget synlighed på
de digitale medier som Hjemmesiden, Facebook, Instagram og lignende.
Lad os vende tilbage til de tre fokus punkter jeg opstillede ved sidste Generalforsamling:
Forbedrer regnskabet på to punkter.
Sponsor indtægter.
Vi har i år lavet en sponsor kontrakt med Redoffice, hvor Redoffice støtter Holstebro Skakklub med 20 % af
de køb som vores medlemmer lægger i butikken.
Det har i år givet: 1588 kr
Desuden har vi fået støtte fra Kumo Møbler, Nordkap Grill og Kvickly til vores turneringer.
Vi har ligeledes søgt ”Vestforsyning fonden” og fået tildelt 8000 kr til ungdomsarbejdet.
Vi har investeret i undervisningsmateriale, bøger som specielt er tilrettet børn, samt 8 nye træ brætter og
brikker.

Så i alt har vi fået i støtte fra vores sponsorer på 11089 kr.i 2019
Stor tak til vores sponsorer.
Så en god fremgang i forhold til 2018, så første fokus punkt har bestået, men jeg vil dog sige at vi måske kan
gøre endnu mere for at få del i sponsor kroner. Dette kigger bestyrelsen videre på i 2020.
Lokaleomkostninger:
Lokaleomkostninger i Juniorhallen steg i 2018 da lokalerne blev renoveret. Bestyrelsen for Juniorhallen
pålagde os, at vi skulle betale mere for at bruge lokalerne. Cykelklubben brugte også lokalerne inde ved
siden af, og der var ret mange larmende cykelentusiaster i forårs og efterårsmånederne.
I alt betalte vi ca.16000 om året minus ca. 6000 kroner i lokaletilskud. En omkostning på ca. 10.000 kr årligt.
Vi fik kontakt med Sønderlandsskolen, og vi fik en aftale i stand om at flytte ind på Sønderlandsskolen fra 1.
august 2019.
Vi har i alt fået 3 lokaler samt et mindre kantine område til rådighed. Eneste krav var at vi skulle købe 2
skabe, hvis vi ville have vores materiel på skolen tæt ved vores lokaler. Der er ingen omkostninger
forbundet med det nye spillested. Vi sparer derfor ca. 10.000 årligt.
Investeringen burde hermed være tjent hjem igen ved udgangen af 2020.
Bestyrelsen arbejder dog på at få et tilskud til skabene fra kommunen, da de jo nu sparer en del penge på
at vi nu benytter kommunens lokaler frem for private lokaler. Vi forventer en afklaring på dette i løbet af
Januar/Februar måned 2020.
Når vi nu er ved lokalerne synes jeg, at vi har fået nogle dejlige store og nye lokaler stillet til rådighed og jeg
er personligt meget glad for lokalerne og de nye forhold. Man kunne måske godt tænke sig lidt bedre
køkkenforhold, mulighed for at lukke generende sollys ude samt, at rygere ikke skal helt væk fra skolens
matrikel for at ryge. Dog synes jeg, at der er flere positive forhold end negative.
Vi kan forsøge at kigge på om vi kan få lov at installere gardiner eller anden afskærmning for solen. Måske
kommunen vil hjælpe med dette.
Så jeg synes at første punkt med at forbedre økonomien er lykkedes til fulde.
Fokus punkt to var øget aktivitet i klubben.
Vi har siden vi flyttede i nye lokaler haft meget mere aktivitet i klubben end vi havde før vi flyttede til
Sønderlandsskolen.
Vi har undervisning for børn fra kl 15:15-16:30
Undervisning for voksne mange aftener fra 18:00-18:45
Skakcafe er indført de søndage hvor 1. holdet spiller hjemmekampe.

Der er blevet undervist i følgende for voksne:
London åbning 2 åbningsvarianter, og en tredje er klar.
Slutspil Bronzespringeren (10 af 12 opgaver gennemgået)
Skak og internettet
Nogle Regelgennemgange
Jeg vil meget gerne have input til hvad, vi skal have fokus på i 2020 undervisningen.
Stort set alle de aktive medlemmer som deltager i klubturneringerne kommer også de aftener, hvor der
ikke er klub kampe på programmet, og der har været masser af muligheder for at få sig et parti skak,
selvom der ikke har været klubkampe på programmet.
Jeg tror, at det er de nye lokaler, og nye medlemmer med lyst til at spille skak samt en god stemning i
klubben der har ført til dette.
Man kan også se det øgede aktivitetsniveau gennem vores kantineregnskab hvor omsætningen er øget
kraftigt siden vi flyttede ind på Sønderlandsskolen, hvilket jeg tilegner mig det højere aktivitetsniveau.
Jeg synes at fokuspunkt 2 er løst og Jeg håber, at vi fortsat kan holde den gode stemning og højere
aktivitetsniveau oppe i fremtiden.
Tredje og sidste fokuspunkt var at oprette en ungdomsafdeling
Vestforsyning har en fond som deler penge ud til foreninger og personer som bor i Holstebro kommune.
Kravet er at pengene skal bruges til nye aktiviteter.
Holstebro Skakklub søgte om 34000 kr. til følgende nye aktivitet:
”Etablering af en ungdomsafdeling.”
Vestforsyning tildelte os 8000 kroner, og hele beløbet er brugt på undervisningsmateriale og nye
skakbrætter og brikker.
Vores Ungdomsudvalg består af Henrik Agerlund, Sigurd Rindum, og undertegnede.
Vi inviterede nogle børn til en informationsaften i Oktober måned og dette resultere i at der var grundlag
for at starte en ungdomsafdeling op med undervisning for børn hver Tirsdag kl 15:15 til 16:30.
I November måned lavede vi en aftale med SFO afdelingen på Sønderlandsskolen og de kommer nu ned
med nogle skak interesserede børn hver tirsdag.
Lige før jul kom de ned med 15 børn, så vi var alt i alt 20 børn, som fik undervisning den dag.
Vi vil forsøge at fastholde disse børn i 2020 og prøve på få endnu flere børn til at spille skak.

De nye lokaler har hermed også gjort, at vi kommer tæt på børnene og hermed har fået gode muligheder
for at fange deres interesse.
Vi har også haft et arrangement på Rolf Krake Skolen, hvor Peter Boisen, Ole Møller, Sigurd Rindom og
undertegnede deltog. Vi havde en skakdag for alle syvende klasserne, i alt 62 elever blev undervist og
havde en lille turnering til sidst. En rigtig hyggelig dag.
Hvis vi har kræfter til det kunne vi helt sikkert også skabe et skakmiljø på Ralf Krake Skolen eller på en af de
syv skoler i Holstebro kommune som samarbejder med Dansk Skoleskak omkring undervisning af børn.
Så kunne du tænke dig at hjælpe med at undervise børn, så sig til, vi har uanede muligheder for at lave
Vestjyllands største ungdomsafdeling hvis vi selv ønsker det, men det kræver en stor indsats.
Jeg vil gerne sige tak til dem som har hjulpet med ungdomsarbejdet i denne sæson.
Jeg synes, at vi hermed kan sige, at vi har haft succes med det 3. og sidste fokuspunkt.
Alt i alt synes jeg, at de tre fokuspunkter er løst og der er plads til nye fokuspunkter for 2020, men mere om
det senere.
Skak resultater
KlubTurnering
Forår 2019 med 20 deltagere (21 deltagere i 2018)
Gruppe A
1. Plads Heine Svane med 5 point ud af 7 mulige
2. Plads Sigurd Rindom med 5 point ud af 7 mulige
3. Plads Aksel Hansen ligeledes med 5 point ud af 7 mulige
Gruppe B
1. Plads Per Møller med 6.5 point ud af 7 mulige
2. Plads Torben Hellmund med 5 point ud af 7 mulige
Unde 1200:
1. Plads Niels Kjær med 3 point ud af 7 mulige
2. Plads Lisa Laumann med 2 point ud af 7 mulige

Efteråret 2019 med 20 deltager (14 deltagere i 2018)
Gruppe A
1. Plads Heine Svane med 7 point ud af 7 mulige
2. Plads Jakob Nygaard med 4 point ud af 7 mulige

3. Plads Alex Petersen med 3.5 point ud af 7 mulige og bedst under 1700.
Gruppe B
1. Plads Steen Grønborg med 6.5 point ud af 7 mulige
2. Plads Ole Møller med 5 point ud af 7 mulige
Under 1150 i rating
1. Plads Niels Kjær med 4.5 point ud af 7 mulige
2. Plads Peter Bojsen med 3.5 point ud af 7 mulige
KlubMester 2019 blev hermed Heine Svane, lad os give ham en stor hånd samt vandrepokalen.

Forårs EMT (Møbler Cup) med 30 deltagere
Der var 24 deltagere i 2018, så en fremgang på 6 spillere i år.
Holstebro Skakklub var præsenteret med 11 spillere, to færre end i 2018.
MesterGruppen: Her vandt Keld Olsen Mestergruppen med 3.5 point.
Basis 1: 2. Plads til Jakob Jakobsen
Basis 2: 3. Plads til Alex Petersen
Basis 3: 4. Plads til Henrik Sejersen
Basis 4: 4. plads til Niels Kjær
(Ole Møller fik som enkeltmedlem en 3. plads, men han blev først medlem i Holstebro Skakklub efter
turneringen)
Nordkap Grill Cup Holstebro 58. åbne Bymesterskab 2019 med 28 deltagere
Der var 24 deltagere i 2018, så en fremgang på 4 spillere i år. Heraf 4 spillere fra Holstebro, i 2018 var der 8
spillere fra Holstebro. Ærligt at vi kun kunne mønstre 4 spillere fra Holstebro!
Der var igen i år spillere langvejs fra blandt andet Sjælland og Bornholm!
Mesterklasse 1: Blev vundet af Nina Høiberg fra Nordre skakklub med fuldt hus 5 point, der var ingen
Holstebro spillere i denne gruppe.
Mester 2: Jakob Nygaard med 4. plads
Basis 1: ingen Holstebro deltager
Basis 2: Steen Grønborg med 3. plads

Vestjysk Grand Prix
Holstebro skakklub har som sædvanligt også deltaget og drevet Vestjysk Grand Prix sammen med
Ringkøbing og Lemvig Skakklub. Det er en hurtigskakturnering over 3 aftner.
I sæson 2018/19 var der i gennemsnit 23,3 deltagere mod 26,7 året før.
Heldigvis har der været fremgang igen i sæsonen 2019/20, hvor der har været 28 deltager i gennemsnit
efter de første 2 runder. Lad os håbe at vi kan opretholde denne lille turnering. Holstebro Skakklub
deltager med flest spillere. 45,7 % af deltagerne var fra Holstebro Skakklub, så næsten halvdelen.
Holdkampe 2018/19
Holstebro var repræsenteret med 3 hold
Mesterklassen 6 kampe
Holstebro 1 vandt gruppen og rykkede dermed op i 2. Division igen efter et år i Mesterklassen
Peter Husted blev topscorer med 6 point af 6 mulige.
A klassen 8 kampe
Holstebro 2 blev nummer 2 efter Ringkøbing.
Henrik Paarup blev topscorer med 7.5 point
B klassen 6 kampe
Holstebro 3 fik en 6. plads i turneringen
Vasanth Rajaratnam blev topscorer med 2.5 point
I sæsonen 2019/20 har Holstebro Skakklub tilmeldt 4 hold, hvilket er et hold mere end tidligere. Dejligt at
det igen har været muligt at få 4 hold med fra Holstebro. Jeg håber at vi fremover fortsat kan have 4 eller
flere hold med i kredsens holdturnering.
Holstebro Skakklub kunne have deltaget i Mesterrækken, da A-holdet rykkede op, men der var ikke nok der
ønskede at spille søndagskampe, så bestyrelsen valgte at tilmelde Holstebro 2 i A- Rækken.
Jeg synes det er ærgerligt, at vi ikke har et hold i Mesterrækken i år, men måske vil det være muligt næste
år. A Rækken ligger pt. på en 2. plads så lad os se om vi ikke kan få et hold i mesterrækken næste år.
Til gengæld er det dejligt at se, at der har været nok spillere til, at vi har kunnet tilmelde et ekstra hold og
hermed også have et B og et C hold tilmeldt.
Lad os sætte det mål at vi fremover har minimum 4 hold med i holdturneringen og, at vi fortsat kan have et
divisionshold i klubben.

Fremtiden:
2 personer træder ud af bestyrelsen og vi skal senere i aften vælge to nye personer ind i den nye bestyrelse.
Vi har ligeledes et punkt på generalforsamling med fremtiden, hvor jeg håber på nogle gode input til nye
aktiviteter eller ting der kan forbedres.
Den nye bestyrelse vil tage punkterne op og lave en plan for den kommende sæson. Jeg vil udsende denne
plan så snart den er klar. Jeg synes det er vigtigt, at vi har nogle mål og ledestjerner at sigte efter.
Personligt kunne jeg godt tænke mig at have fokus på:
Nogle velfungerende og selvstyrende udvalg som tager del i klubarbejdet og gør vores klub endnu mere
attraktiv.
Ungdomsafdelingen udbygges yderligere.
Trivsel og aktiviteter skal fortsat være i højsædet, så vi har en sund og dejlig klub.
Synlighed i medier. Jeg håber at det nye Medieudvalg kan sikre endnu flere medlemmer og omtale udenfor
klubben. Lad os blandt andet få fortalt om vores ungdomsarbejde, en oplagt mulighed for at gøre reklame
for klubben. Jeg arbejder lige nu på at få den gode historie ud i samarbejde med Holstebro Kommune.
Vores hjemmeside trænger indholdsmæssigt til en opdatering, hvilket har været forsømt pga. af fokus har
ligget på mange andre punkter. Vasanth’s datter har tilbudt at gøre hjemmesiden mere moderne. Jeg
håber hun kan gøre den mere attraktiv, således at den bliver mere overskuelig og brugervenlig.
Afslutning:
Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til den siddende bestyrelse for et godt arbejde i denne sæson. I har
været en god støtte for mig og så ser jeg frem til en nyt spændende år.
Erling Høiberg har siddet 14 år i Holstebro Skakklubs bestyrelse, og han har gennem de sidste mange år haft
sekretær posten. Erling er ikke så aktiv længere og ønsker ikke at fortsætte.
Vasanth Rajaratnam har siddet 2 år i bestyrelsen som Kasserer, og han ønsker også at stoppe.
Jeg vil gerne sige tak til begge for deres arbejde i bestyrelsen og Holstebro Skakklub kvitterer hermed med
en lille gave. Lad os give dem en hånd.
Tage et billede.
Lad os til sidst rejse os op og give Holstebro Skakklub og dens sponsorer et trefoldigt leve.
Tak!
Henrik Sejersen.

