
Springerens generalforsamling den 30. maj 2017 

 
Referenten talte 19 fremmødte 
 
1. Valg af dirigent 
Arne Jepsen foreslået blev valgt. Han konstaterede at indkaldelsen var varslet rettidigt og 
gav derefter Michael Jakobsen (MJ) ordet for formandens beretning. 
 
2. Formandens beretning 
MJ indledte beretningen med bede forsamlingen rejse sig for at holde et minuts stilhed til 
ære Springerens stiftende medlem Christian Thomhav som døde den 16. december 2016. 
Derefter gik han over til beretningen: 
 
"Inden jeg går i gang med beretningen, vil jeg bede at vi holder 1 minuts stilhed for 
Christian Thomhav, der gik bort tidligere i år. 
 
I forhold til sidste års jubilæumsår var sæson 2016/2017 mere et ”normalt år”, hvad angår 
aktiviteter. At jeg kan tillade mig, at kalde det et ”normalt år”, alle aktiviteterne taget i 
betragtning, viser bare klubbens store erfaring og sammenhold.  
Det vil jeg som formand gerne starte med at sige jer alle en stor tak for. 
Det skal selvfølgelig også nævnes, at Springeren fik årets initiativpris på DSU´s 
delegeretmøde (indstillet af Sydjysk hovedkreds). Det var 3. gang vi fik prisen (efter 2000 
og 2008). 
 
Sæsonstart 
Sæsonen startede med udendørsskak på Akseltorv, og på trods af politisk arrangement på 
pladsen og ikke specielt godt vejr forløb det fint. Akseltorv er en perfekt lokalitet. Vinder (af 
kæmpeskak-turneringen, red.) blev Henrik Artmann efter finalesejr over Hans. Til næste 
sæsonstart satser jeg selvfølgelig på at få Akseltorv igen. 
 
Holdturneringen 
1. holdet havde som målsætning at undgå nedrykning, og det lykkes med hiv og sving. Så 
for første gang i klubbens historie har vi overlevet en sæson i 1. division. 
2. holdet, som for første gang skulle prøve kræfter med 2. division, måtte desværre en tur 
ned i mesterklassen igen, selvom der her også var spænding til det sidste. Godt kæmpet. 
3. holdet blev nr. 2 i sin gruppe i A-rækken, kun 1 point efter Fredericia. Også her 
spænding til det sidste. 
4. holdet blev også nr. 2 i sin gruppe i A-rækken, og igen kunne sidste runde have vendt 
op og ned på stillingen. Betingelsen var dog for hårde og Nr. Snede løb med 
førstepladsen. 
5. holdet blev sørme også nr. 2 i sin gruppe i B-rækken. 
Vi stillede i år ikke med noget hold i juniorrækken. 
Alt i alt en holdturnering på det jævne resultatmæssigt, og lige ved og næsten for de fleste 
hold. 
 
Sondex Cup 



Byturneringen Sondex Cup blev i år ramt af en del afbud (forhåndsinteressen var dog 
meget stor), så deltagerantallet blev denne gang 120.  
Vinderen blev unge IM Jesper Thybo. Interessant bekendtskab vi helt sikkert hører mere til 
fremover. Vi kan håbe han bliver fast inventar i turneringen. 
 
Lokale resultater: 
Viggo blev nr. 6 i Mester 4. 
Kim Burnæs blev nr. 2-3 i Mester 5. 
Gert (Aagaard red.) blev nr. 6 i mester 5. Hans første deltagelse i Sondex Cup. 
Andreas blev nr. 6 i Basis 1. 
Poul Erik blev nr. 4 i basis 2. 
Aage og Simun blev nr. 2-3 i basis 3. 
Karsten Mortensen nr. 4 i basis 9. Tidligere medlem der i dag er enkeltmedlem. 
Christian Møller blev 5-6 i basis 10.  
Rutinen og erfaringen gjorde igen, at årets turnering forløb som den skulle, og alle var 
glade og tilfredse.  
 
SGP- Syd Grand Prix 
Tommy var den eneste der fik præmie i den samlede sæson, en 3 plads i 2. klasse. 
Flittigste deltagere, udover Tommy som sædvanlig, var Hans og Jan. 
 
DSU-Pokalskak 
I år have vi ikke hold med i DSU-pokalskak. 
 
Medlemmer 
Vi er i dag 49 medlemmer, hvilket er 3 mindre end sidste år. Nye i klubben er Søren 
Krabbenhøft, Rene Christensen og en gammel kending Poul Cook. Velkommen til. 
En af klubbens stiftere Christian Thomhav er i 2016 afgået ved døden. 
 
 
Juniorskak 
Vores andel af juniorer er desværre gået meget tilbage, det er åbenbart alt for svært at 
holde fast i dem. Så desværre har alle de juniorer vi haft, enten meldt sig ud eller meget 
lidt aktive. 
Karsten Foli har til gengæld mere held med sin træning af de yngste. Her er antallet 9 og 
max er 10. Så det er meget positivt. Tak til Karsten for hans store arbejde. 
Fire af spillerne, som alle går på Sct. Michael Skole, kvalificerede sig til Hold-DM for 0.-3. 
klasse og fik en flot midterplacering ved finalestævnet. 
 
På landsplan skal nævnes, at DSU er blevet stævnet som følge af overtrædelse af EU-
reglerne [for . antal udlændinge på hold] i divisionsturneringen. Læs selv mere på skak.dk. 
 
På regionalplan besluttede Sydjysk Hovedkreds på deres generalforsamling, at 
betænkningstiden i Mester 2, A- + B-rækken ændres til 90 minutter (1:30) med tillæg på 30 
sekunder pr. træk, startende fra træk 1. De klubber, der er udfordret af lokaler med alarm, 
eller som ikke råder over elektroniske ure, kan vælge i stedet at benytte betænkningstiden 
1½ time til 40 træk + ½ time til resten. 



En anden beslutning var, at en spiller må deltage på flere hold, men må kun spille 
maksimalt 10 kampe pr. sæson, maksimalt på 2 hold pr. runde og maksimalt deltage på 2 
hold i 3 runder. Maksimum på 10 kampe gælder sammenlagt for både Divisionsturnering 
og Sydjysk Hovedkreds´ 
holdturnering. Eventuelle omkampe og oprykningskampe medtælles ikke. 
 
Årets sponsorer: 
Fra Sondex  kr.  20.000 
Kolding Kommune  kr.  19.191 
5.hovedkreds kr.    1.500 
Hans Paulsen 11 skakure 
 
Vi takker alle for deres støtte.  
 
Planerne for den næste sæson er primært at spille en masse skak, hygge os og igennem 
vores aktiviteter – at få en så aktiv klub som muligt. 
Af aktiviteter ligger Sondex Cup, holdturneringen, vinterturneringen, lynmesterskab, 
pokalmesterskab, runde i SGP samt EMT-turneringer efterår og forår alle fast. Efter idé af 
Viggo foreslår bestyrelsen, at efterårs-EMT'en laves om til schweizer-turnering i én stor 
gruppe. Måske det kan tiltrække flere udefra. 
For afslutningsvis, at vende tilbage til initiativprisen, er det fastholdelsen af vores 
sæsonopbygning, tilsat ny tiltag (som altid er nøje overvejet ud fra ressourcebehovet), og 
derigennem vores store erfaring med ”vores koncept”, der gør os fortjent til sådan en pris. 
Derudover skal lægges, at vi tit har medlemmer der deltager i udenbys turneringer.   
 
Koldinghus/Kolding Kommune har 750 års jubilæum i 2018 og i den anledning er 
bestyrelsen ved at undersøge om vi på den ene eller anden måde kan fejre jubilæet i en 
skakmæssig sammenhæng." 
 
 
Dirigenten spurgte om der var spørgsmål eller kommentarer. 
Kim Broksø (KB) spurgte til undervisning i forgangne sæson. MJ svarede at den desværre 
ikke blev  ikke til noget og ikke er et punkt i næste program. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
3. Forelæggelse af revideret regnskab 
Dirigenten gav ordet til Henrik Artmann (HA) for forlæggelse af sæsonens regnskab. 
Klubbens egen drift havde givet et underskud på godt 4.000 kr.. Primært som følge af 
endnu ikke betalte kontingenter. Var disse blevet betalt, havde der været et overskud på 
ca. 3.000 kr.. Udgifterne var lavere end sidste da der ikke havde været noget jubilæum at 
afholde. 
 
Takket være et overskud på 8.000 kr. på afholdelsen af Sondex Cup havde klubben 
samlet set tjent 4.000 kr. i sæsonens løb. 
 
Klubbens egenkapital var på 45.000 kr., og i det hele taget har klubben en solid økonomi. 



Under kommentarerne ville Jan Rosenberg (JR) have bekræftet at udgiften på 820 kr. til  
DSU's pokalturnering var fra sidste år (Springeren deltager ikke i år). 
Det var den. 
 
MJ bemærkede at den større indtjening i Sondex Cup skyldtes fraværet af dyre GM'er, Et 
par havde været på hånden, men havde måttet melde afbud. Ud over sponsorstøtten fra 
Aage Søndergaard havde Kolding Kommunes idrætsudvalg også ydet et væsentligt 
bidrag. I det hele taget er det mere attraktivt at være under idrætsudvalget end 
kulturudvalget. 
 
Tilmeldingen til Sondex Cup havde undervejs været oppe på 150 spillere, men en række 
afbud havde bragt det faktiske deltagerantal ned på 120. 
JR ville vide hvad er kunne gøres ved dette frafald. Kunne forudbetaling være en løsning? 
 
HA svarede at bestyrelsen er skeptisk over for at bruge alt for mange ressourcer på 
kontrol. Indtil videre har den besluttet at åbne på tilmelding senere end før i håbet om at de 
der tilmelder sig, har et bedre overblik over deres forårsaktiviteter. 
 
Søren Jensen spurgte om nogle deltagere var blevet afvist [på det tidspunkt hvor der så 
ud til at blive fuldt hus]. 
MJ svarede at kun tilmeldte som endnu ikke havde betalt inden for fristen, var blevet afvist. 
 
KB foreslog at man kan først blev betragtet som tilmeldt når man havde betalt. 
MJ svarede at når dette var muligt i fx Helsingør, skyldtes det at man her har et eget 
tilmeldingssystem. Springeren anvender DSU's, som ikke rummer den mulighed. 
 
Bestyrelsen arbejder videre med løsninger på problemet. 
 
Forsamlingen godkendte regnskabet. 
 
4. Jubilæumsfond 
 
HA redegjorde for jubilæumsfonden. Saldoen er uændret 18.000 kr., og der er ikke sat ind 
på kontoen. 
 
Karl Rasmussen (KR) spurgte til den lovede fest. 
MJ svarede at det af forskellige grunde havde ligget lidt tungt, men pengene til den har vi 
dog. Så ... 
 
 
5. Fastsættelse af kontingent 
 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette blev vedtaget. 
 
6. Indkomne forslag 
 



Der var et enkelt forslag fra Per Møller Jensen og AJ, som gjorde sig til talsmænd for 
indkøb af T-shirts med klubbens logo til brug i holdkampe. Konkret skulle der oprettes en 
bestillingsliste, og der var tale om egenbetaling. 
 
JR anbefalede at gå efter en kvalitet der sikrede at tøjet ikke mistede farven efter få vaske. 
 
Dan Sørensson (DS) tilbød sin hjælp med at finde det rigtige. Hans ægtefælle har gode 
kontakter. 
  
AJ foreslog at stillerne, DS og bestyrelsen snakker sammen om hvordan indkøbet 
arrangeres. 
 
Hans Paulsen sagde at man ikke kun skulle finde priser på T-shirts, men også på bluser 
og trøjer så man fandt en løsning der kunne anvendes på tværs af årstiderne. 
 
KB mente at det skulle være obligatorisk for alle på et hold at anvende tøjet. 
  
MJ svarede at det bør være frivilligt og et ikke et krav for at deltage på et hold. 
HP tilsluttede sig dette da folk i sidste ende har præferencer for hvad de spiller i. 
 
AJ mente at klubben kunne have trøjerne liggende så det ikke afhang af at spillerne 
huskede at få dem med. 
 
Det blev besluttet at ovennævnte "tøjudvalg" arbejder videre og kommer med et forslag. 
 
 
7. Næste års program 
MJ fremlagde næste sæsons program. 
Strukturen vil være den samme, men som en nyskabelse er det, på foranledning af Viggo 
Bové Quist, blevet besluttet at spille Springerens EMT som en schweizerturnering i én stor 
gruppe. Som udgangspunkt opereres der med 6 runder. 
 
Holdturneringen er programsat til at starte senere. Det bragte en overgang Springerens 
juleafslutning i fare, men en ændring i sidste øjeblik har løst det problem. 
 
Sondex Cup forventes afholdt på samme spillested som hidtil, men caféen har klaget over 
manglende indtjening under arrangementet. MJ taler med dem om en løsning. 
 
Der var bemærkninger til schweizerturneringen: 
DS var positivt stillet da man kommer til at møde andre modstandere end dem man 
normalt spiller mod. 
Bent Samuelsen (BS) opfordrede til at man spillede 7 runder for bedre at sikre et 
retvisende resultat. 
MJ svarede at bestyrelsen fortsat gerne vil have en opvarmningsturnering i form af 
Monradturneringen og en Vinterturnering med uændret starttidspunkt, men det kunne 
måske være muligt at starte sidstnævnte senere. 
 



JR foreslog en accelereret schweizer da dette gav en tidligere udskilning. Spillere der ikke 
er ligger i toppen, ville dermed slippe for at tabe og vinde skiftevis. 
 
Vedrørende en senere start af Vinterturneringen bemærkede Richardt Ebbesen (RE) at 
dette ville være muligt hvis deltagerne i højere grad afviklede deres partier på de ordinære 
spilleaftener. 
 
MJ indskød at der i stedet for præmier i de enkelte grupper ville blive uddelt ratingpræmier 
for at sikre spillere på alle niveauer præmiechancer. 
 
BS ville vide om der var gjort plads til en simultanaften. 
MJ svarede at det ikke var et programpunkt da bestyrelsen ikke havde været i kontakt med 
en spiller. Det var dog blevet diskuteret hvordan Springeren kunne deltage i fejringen af 
Koldinghus' 750 års jubilæum – som var blev "omfunktioneret" til gælde for byen Kolding.  
 
8. Diverse valg 
På valg var: 
 
MJ som formand 
Lars Peter Hansen (LPH) og RE som bestyrelsesmedlemmer 
Tommy Hansen (TH) og Lene Wul som hhv. 1. og 2. suppleant 
BS og AJ som revisorer 
KB som revisorsuppleant. 
 
Alle blev genvalgt. 
 
9. Eventuelt 
Emnerne der blev rejst, var undervisning og Sydjysk Grand Prix. 
 
DS spurgte om der kunne arrangeres undervisning ved førsteholdsspillerne. 
HP svarede at spillerne var blevet opfordret til at tage deres partier med ugen efter en 
holdkamp. Denne opfordring gjaldt i princippet alle spillere. 
 
KB gjorde opmærksom at de øvrige medlemmer spillede holdkamp i ugen efter 
førsteholdet og derfor ikke kunne deltage. 
 
AJ foreslog undervisning/analyse af spillede partier blev lagt på aftener for udsatte partier 
hvor de der ikke havde udsatte partier, kunne nyde godt af det. 
  
Det blev nævnt at Jens Ingemann Madsen og Jakob Gemzøe havde utrykt villighed til at 
forestå en evt. undervisning. 
 
BS spurgte om førsteholdsspillere ville være interesseret i at kommentere partier på 
hjemmesiden. Det var der ingen der forventede, da de ikke ønskede at afsløre mere end 
højst nødvendigt for de kommende modstandere i holdturneringen. 
 
TH opfordrede til at medlemmerne deltog i Sydjysk Grand Prix. I visse klasser kunne man 
efterhånden vinde præmier ved blot at stille op. 



MJ vil bringe opfordringen videre da Sydjysk Hovedkreds gerne vil fremme turneringen. 
 
Søren Krabbenhøft gjorde opmærksom på det vigtig i at turneringen startede et sted hvor 
man kunne regne med et godt fremmøde, fx hos Springeren. 
MJ svarede at det desværre i var lykkedes i år. 
 
HP tilføjede at der ugen før starten af SGP havde være DM i hurtigskak (i Fredericia) SGP, 
og det havde påvirket deltagelsen negativt. Den konkurrence vil ikke være der i næste 
sæson. 
 
JR mente dog at deltagelsen under alle omstændigheder var vigende. 
 
Derefter sluttede debatten, og vi gik over til præmieuddeling. 


