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Referat af generalsamling i Læseforeningens Skakklub d. 16.09.2021 

Referent: Jan Stage 

 

Fremmødte: Anders Sørensen, Arne Christiansen, Christian Ringsmose, Claus Børsen, 
Jakob Jensen, Jan Stage, Jannick Benneth Skow, Jørn Moestrup, Kristen Sørensen, Kurt 
Ploug, Lars Munk Jensen, Mads Bilde Svendsen, Mikael Rask, Mikkel Løftgaard, Niels 
Lund, Niels Sandmann og Ruben Jepsen. 

 

1. Valg af dirigent 

Formanden bød velkommen, og som dirigent foreslog han Jannick Skow, der modtog 
valget. 

 

2. Formandens beretning 

Indenfor skak har vi som i så mange andre sportsgrene været hårdt ramt af corona-
pandemien. Vi blev også berørt og nåede i efteråret kun at afvikle klubturneringen, før 
seniorklubben mere eller mindre blev lukket. Grundet de mere lempelige vilkår for unge 
kunne vi i en periode dele Bo.C.A. Junior op i tre hold, som befandt sig i forskellige 
lokaler. 

Vores medlemstal er faldet til 82 fra sidste års 90 medlemmer, hvilket gør os til den 5. 
største klub i Danmark. Vi har mistet en del juniorer, men de udgør stadig halvdelen af 
klubbens medlemmer. Vi har haft et lille plus på seniorsiden. 

 

Bo.C.A. Junior: 

Vores ungdomsafdeling Bo.C.A. Junior har været stillet overfor en del udfordringer 
blandt andet pga. forsamlingsforbuddet. Men fanen er blevet holdt højt via undervisning 
på nettet og fælles holdturneringer på Lichess, hvor juniorerne har imponeret stort. Der 
er blandt andet blevet arrangeret en turnering for U12-hold, hvor vi et par gange i træk 
opnåede en fornem tredjeplads i den bedste række. Der deltog hold fra alle verdensdele. 

Vi er kommet ud med lidt skræmmer, da det jo ikke er alle, der synes, det er specielt 
interessant at sidde og spille skak på en computer. Der har manglet noget socialt for 
mange, og det har været medskyldig årsag til tabet af nogle medlemmer. 

Udfordringerne vokser naturligt med, at styrken på spillerne med tiden bliver større – 
det bliver sværere at ramme alles niveau i undervisningen. Desværre har vi mistet 
Jesper Knudsen og Christian Ringsmose som trænere, hvilket er med til at presse de 
resterende trænere. Men jeg synes alle i trænerteamet gør et fantastisk stykke arbejde, så 
vi stadig har et unikt produkt, vi kan være stolte af. 

 

U-DM: 

Vi stod for afholdelsen af U-DM 2020, som skulle vise sig at være en særdeles 
udfordrende omgang at få afviklet grundet diverse forsamlingsforbud. Vi var nødt til at 
ændre spillested og datoer flere gange, før det lykkedes at afvikle det d. 20.-22. 
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november på tre forskellige lokaliteter i Odense. Sådan et projekt kan kun lykkedes med 
den fantastiske forældreopbakning, vi nyder godt af i Bo.C.A. Junior. U-8 blev dog først 
afviklet d. 9. maj i år, fordi vi skønnede, at de havde brug for mindst en forælder på 
spillestedet. 

Der blev spillet i 6 forskellige aldersgrupper. Vi havde stor sportslig succes og tog ikke 
mindre end 5 af de 18 medaljer. I U-10 tog Villads Sandmann sig af andenpladsen 
(tabte desværre på korrektion). I U-12 blev det til en imponerende tredjeplads til Katrine 
Bruntse (i denne gruppe havde vi fire spillere i top 8). U-14 endte med hele syv mand 
samlet i mål – korrektion gav Mikkel Løftgaard en tredjeplads, og Bo.C.A. Junior fik 
deres første individuelle DM i skikkelse af Kristian Burgaard. I U-19 blev Christian 
Ringsmose nr. tre. 

De fantastiske resultater betød, at både Villads og Burgaard kvalificerede sig til NM på 
Færøerne, som de lige er kommet hjem fra med henholdsvis en femteplads og en 
ellevteplads. 

 

Klubturnering: 

Vi nåede heldigvis at få afviklet klubturneringen inden nedlukningen. Vi havde 26 
spillere med i turneringen, heraf seks juniorer. 

Gruppe 1 var meget spændende med hele fire kandidater før sidste runde. Jesper og 
Jannick sluttede begge på 7½ point, men Jesper blev klubmester på en anelse bedre 
korrektion. Jan Stage blev nr. 3 med 6½ point. 

I gruppe 2 blev alle sat til vægs af Mikkel Løftgaard, der sluttede med imponerende 8½ 
point. Steen Jacobsen blev nr. 2 med 7 point, mens Atli Rafn blev nr. 3 med 5½ point. 

I præmiegruppe 2 blev Noah Skelbæk nr. 1 med 5 point foran Per Andersen ligeledes 
med 5 point. Peter Just fik en flot tredjeplads med 4½ point i hans første koordinerede 
turnering (udover et eller to holdskakpartier). 

 

Læseforeningen Weekend 2021: 

Fordi vi efter genåbningen havde svært ved at få arrangeret en turnering på vores 
normale klubaften inden sommerferien, blev vi på Christians foranledning enige om i 
stedet at afvikle en weekendturnering. Det blev en pæn succes med 40 deltagere, hvoraf 
10 spillede med i en juniorgruppe. 

 

Holdskak: 

Nåede som bekendt ikke at fylde ret meget i den forgangne sæson, men vi har en klar 
ambition om, at både vores 2. og 3. hold skal rykke op i den kommende holdturnering. 
Styrken på vores hold er steget så markant, at vi vil være storfavoritter til at indfri 
målet. Samtidig er det vigtigt for os at holde vore juniorer så meget samlet på holdene 
som muligt. 

 

Resultater: 

Efterhånden har vi mange meget turneringsaktive spillere i klubben – ikke mindst vore 
juniorer. De mest aktive deltagere i koordinerede turneringer er: 
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Mikkel Løftgaard: 12 (2020) + 7 (2021) 

Christian Ringsmose: 13 + 6 

Villads Sandmann: 6 + 8 

Kristian Burgaard: 7 + 5 

Caroline og Kathrine: 6 (2021) 

Det er en fornøjelse at følge med i fra sidelinjen, og det er blevet til mange imponerende 
resultater. Man ser næsten fremgangen fra turnering til turnering. 

Vi har i det hele taget mange juniorer, der er med i toppen af deres respektive årgange. 
Vi kan bryste os af, at Løftgaard er nr. 1 i hans fødeår (2006) hos drengene. Caroline og 
Kathrine Bruntse er nr. 1 og 2 (U-14) hos pigerne. Villads er nr. 2 (U-10). 

Årets største enkeltresultat stod Løftgaard for ved at tage et halvt point mod GM Henrik 
Danielsen i turneringen på Bornholm. Løftgaard blev den første mesterspiller fra 
Bo.C.A. Junior, men der er flere på vej. 

 

Samarbejde med Sports Academy Denmark: 

Vi er meget tæt på at indgå en samarbejdsaftale med S.A.D., som er en efterskole kun 
200 m. fra vores spillested nyligt bygget mellem Odense Stadion og Odense 
Atletikstadion. Kort kan S.A.D. beskrives som en efterskole for unge (9.+10. klasse), 
der virkelig brænder for deres sport. Unge drevet af drømme og dedikation – og som 
forstår at arbejde målrettet for at udvikle sig både menneskeligt og sportsligt. S.A.D er 
startet her i august med det første hold elever. 

Der er allerede mindst 16 forskellige sportsgrene lige fra fodbold og håndbold til 
bueskydning, curling og e-sport, hvor klubber har indgået aftale med skolen. Konceptet 
er, at eleverne er medlemmer i sportsklubberne, og i skoledagens første to timer om 
morgenen har de hver dag mulighed for at træne i deres respektive sportsdiscipliner. 

 

Medlemsfremmende aktiviteter: 

Et nyt tiltag har set dagens lys, da vi på klubaftner har åbnet en skakcafé, hvor der især 
er fokus på at tage godt imod nye medlemmer. Der vil hver gang være undervisning, 
ligesom der være mulighed for at spille partier mod jævnbyrdig modstand og det med 
en betænkningstid, der passer bedre til spillere, som ikke tidligere har spillet i klub. Vi 
er kommet godt fra start, og der er allerede 8-10 personer, som har vist interesse for det. 
Vi vidste godt i forvejen, at der var en del interesserede forældre til børnene i Bo.C.A. 
Junior, men derudover er der kommet nogle andre til, som hovedsagelig kun har dyrket 
spillet på nettet. En anden glædelig ting er, at vi har tre damer med i gruppen. Andre 
medlemmer er selvfølgelig også velkomne til at deltage – især de medlemmer, vi ikke 
ser så tit og ikke spiller med i klubturneringen, vil vi gerne have besøg af. 

Caféen skulle gerne være med til at gøre klubben mere social, og til et sted hvor man 
også snakker med hinanden om andet end det skaklige. Det appellerer måske også mere 
til generationen mellem 20-50 år, som skakklubberne i den grad har svært ved at få ind i 
folden, fordi det med at sætte 4-5 timer af til et enkelt skakparti med et bestemt 
starttidspunkt mange torsdage i træk kan være en svær øvelse nu om dage, ikke mindst i 
børnefamilier. Vi håber, initiativet giver flere medlemmer. 
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Tak: 

Til sidst takkede formanden Niels Lund og Ruben for deres arbejde i bestyrelsen – det 
har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer. 

Jesper og Christian for deres store bidrag i Bo.C.A. – I har en stor del af æren for, at vi i 
dag står med noget, der ligner Danmarks største og stærkeste juniorafdeling. 

Mads, Jannick, Anne Mette, Caroline, Brondt og Sine for det fantastiske arbejde I gør i 
Bo.C.A. 

Mads (igen) for hans store hjælp med at få skakcaféen op at køre. 

Michael Hansen og Cappelen for deres hjælp til afvikling af turneringer. 

Niels Lund og Jan Stage m.fl. for deres hjælp med at stille op på klubaftner. 

Samt for den store forældreopbakning vi nyder godt af i Bo.C.A. 

Beretningen godkendt. 

 

Kristen roste tiltaget med skakcaféen. 

Moestrup roste juniorarbejdet og påpegede, at der med klubbens allerstærkeste spillere 
er reelle oprykningsmuligheder for divisionsholdet. 

Jan efterspurgte en mere levende hjemmeside med hyppige nyheder om klubturneingen 
og holdskak. 

Mikael fortalte, at lokalaviserne med fordel kunne informeres om skakcaféen. 

 

3. Regnskabsaflæggelse 

Kristen Sørensen gennemgik regnskabet for 2020 (overskud på 31384 kr.) og budgettet 
for resten af året. 

Regnskab og budget godkendt. 

 

Mads fremhævede, at eksterne trænere som Brondt koster penge. 

Moestrup spurgte om, det ikke kunne tænkes, at Curt Hansen ville være interesseret i at 
hjælpe os ved at være træner eller foredragsholder. 

Lars fortalte, at de øgede indtægter bruges til juniorarbejdet, og at Ruben har hjulpet 
godt ved at hverve sponsorindtægter. 

Mads betonede, at en bedre hjemmeside ville kunne medvirke til at pleje sponsorerne. 

Kristen berettede, at kun 8-9 klubmedlemmer bedrager til sponsorindtægterne fra OK-
benzin. Videre mente han, at vi burde deltage noget mere i fællesmøderne for brugerne 
af Bolbro Brugerhus – også for måske at kunne spare noget af udgifterne til huset. 

 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogle forslag. 
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5. Fastsættelse af kontingent 

Det halvårlige kontingent for de forskellige medlemskategorier fortsætter uden 
ændringer: 

Seniorer (herunder efterlønsmodtager):  550,-kr. 

Førtids- og folkepensionister:  400,-kr. 

Juniorer (12-20 år):   550,-kr. 

Børn (under 12 år):   450,-kr. 

Passive medlemmer:   300,-kr. 

B-medlemmer (for A-medlem i en anden klub): 125,-kr. 

 

6. Valg til bestyrelsen 

Kristen Sørensen og Arne Christiansen var på valg og genvalgtes. Niels Lund som 
sekretær, Ruben Jepsen som materialeforvalter og Peter Frank Jørgensen som 
bestyrelsessuppleant gik af og erstattedes af henholdsvis Jan Stage, Niels Sandmann og 
Jakob Jensen. Revisor Kurt Ploug og revisorsuppleant Ole Sørensen byttede pladser. 
Herudover genvalgtes nedenfor nævnte suppleanter og revisor. 

 

1) Formand: Lars Munk Jensen 

2) Kasserer: Kristen Sørensen 

3) Næstformand: Arne Christiansen 

4) Sekretær: Jan Stage 

5) Materialeforvalter: Niels Sandmann 

6) 3 bestyrelsessuppleanter: Jakob Jensen, Jørn Moestrup og Niels Henrik Cappelen 

7) 2 revisorer: Jannick B. Skow og Ole Sørensen 

8) 1 revisorsuppleant: Kurt Ploug 

 

7. Eventuelt 

Lars fremførte, at juniorerne bør holdes samlet indenfor holdskakken, og derfor spiller 
Mads og Lars denne sæson på holdet i Fynsserien, men ville ellers spille med åbne kort 
om holdopstillingen.  

Moestrup roste igen arbejdet med juniorerne. Han mente fortsat, at divisionsholdet med 
de stærkeste spillere ville have en reel oprykningschance og spurgte, om vi ikke kunne 
vurdere indsatsen ved juletid og eventuelt ændre holdopstillingen, hvis fraværet af Mads 
og Lars kostede for meget. 

Mikael fortalte, at det ikke er muligt at flytte rundt på spillere i løbet af en sæson. 
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Jan berettede, at Ejby og Nørre Åby Junior muligvis i Fynsserien stiller med et fælles 
hold, og at vi for at hjælpe FSU skulle forhøre os om muligheden for at stille med et 
ekstra hold hos holdturneringsleder i FSU Carsten Sørensen. 

Mads og Jakob mente, at spillerne skulle forpligtige sig til at spille alle kampe. 

Mikael efterspurgte til brug i løbet af klubturneringen en medlemsliste hængende i 
skabet med kontaktinformationer om telefonnumre og e-mailadresser. 

Videre ønskede Mikael arrangementer om aftenen (eksempelvis foredrag) for at sikre en 
større sammenhæng mellem juniorer og seniorer. 

Lars, Ruben og Jakob foreslog fællesspisninger. 

Jannick og Sandmann anbefalede en bestyrelse for juniorarbejdet, der kunne være som 
et spejlbillede af seniorklubben. 

Mads mente, at trænerteamet og en formaliseret bestyrelse i fællesskab kunne søge 
sponsorater. 

Lars afrundede med, at der ville blive arbejdet videre med tankerne. 

Christian fik en gavekurv overrakt af Sandmann for hans flotte arbejde for Bo.C.A. 
Junior. 

 

Generalforsamlingen sluttede med et ”Længe leve Læseforeningen”. 

 

 

 

 

 

____________________   ____________________ 

Lars Munk Jensen   Jannick B. Skow  

Formand    Dirigent 

 

 

Jan Stage 


