
Referat af Ekstraordinær Generalforsamling i Skakforeningen ØBRO 150620: 

 

Til stede: Christian Sylvester, Jakob Lunøe, Andreas Ertbjerg, Svend Kjems Hove, Viktor Haarmark, Lars 
Møller Larsen, Svend Kronborg, Søren Bech Hansen, Tommy Jensen, Niels Skou, Mads Smith Hansen, Holger 
Lodahl, Carsten Simonsen,   Claus Agø Hansen, Kristian Coff, Thomas Tange Jepsen, Hans Henrik Jacobsen, 
Martin Reib Petersen, Karsten Larsen, nogle totalt seje juniorer og endnu flere medlemmer. 

 

1.Valg af dirigent. 

Jakob Lunøe foreslået og valgt. 

 

2.Valg af referent. 

Søren Bech Hansen valgt 
 

3.Formandens beretning. 
 

Formand Christian Sylvester startede med at nævne de vigtige resultater fra sæsonen, der gik. 

Niels Christian Schjødt blev klubmester for sæsonen 2018-2019. 

ØBRO Soleng havde 32 deltagere. Martin Reib vandt øverste gruppe med 3/5. I gruppe 2 blev Svend Hove 
nummer 2 med 3/5. Kristian Coff vandt gruppe 4 med 4/5. I gruppe 5 blev Oleg Dudnyk delt nummer 1 med 
4/5. 

ØBRO Metro havde 36 deltagere. Seks grupper af 6 deltagere. Svend Hove vandt gruppe 2. Søren Møller 
Hansen vandt gruppe 3. Gruppe 4 blev viundet af Tommy Jensen. Gruppe 5 blev vundet af Henrik 
Schoubye. Gruppe 6 blev vundet af Philip Ahle. Stor ØBRO succes. 

ØBRO Weekend og KM: 36 deltagere i 6 grupper. Københavnsmesterskabsgruppen blev vundet af IM 
Martin Haubro med 4½/5, og Viktor blev nummer 2. Gruppe 2 vandt Alena Ayzenberg. 

ØBRO Nytår: 70 deltagere. Michael Vesterli, IM Martin Haubro og GM Jens Kristiansen delte førstepladsen. 
Ratinggruppe 4 vandt Svend Hove med 4/7. 

Klubmesterskabet 2019-2020. 49 deltagere. Samme format som året før med en stor Schweizergruppe. Det 
tyder på at termin og format er godt. Pandemien afsluttede turneringen efter 6 runder. Omkamp mellem 
Janus og Søren Bech – Janus ny klubmester. Svend Hove blev nummer 3. 

 



Holdskak blev også bremset af corona: 

Førsteholdet mangler den afsluttende dobbeltrunde i skakligaen. Alt andet end nedrykning vil være en stor 
succes – sidste dobbeltrunde spilles 5.-6. september, og inden dette ligger vi 7/10. 

Andetholdet har spillet alle runder og blev nummer 2 i 1. division gruppe I. 

Tredjeholdet i KSUs mesterrække mangler en runde, der skal afvikles i august. De ligger nummer 2 i 
mesterrækken. Der er desværre hele 6 points op til førende BSF III. 

Fjerdeholdet mangler også en runde. Vi ligger nummer to, et point efter førende Nørrebro, så det er 
spændende. 

Femteholdet ligger nummer 6 i KSUs 2. række. Vi ligger nogenlunde sikkert inden sidste runde. 

Sjetteholdet er en succes i sig selv. De spiller i 4. række og ligger nummer to. 

Individuelle resultater generelt i sæsonen der gik. CSC fremhævede Schjødt og Janus. 

Juniorskak: Viktor er en af juniortrænerne. Viktor fortalte, at vi har cirka 30 juniorer. Nogle af dem er 
begyndt at spille rigtige turneringer og har ratingtal. Sejt. 

Lokalerenovering. På initiativ af – og primært sponseret af – Niels Skou. Klubmedlemmernes bidrag blev 
matchet af klubben og tredoblet af Niels Skou, dvs. femdoblet i alt. ”Vi har gennemført en fantastisk 
renovering og ejer nogle fede lokaler.” 

CSC opfordrede Niels Skou til at sige noget. De vise ord lød: ”Jeg synes, det er godt, og jeg tror også, det 
holder.” 

CSC nævnte, vi har fået god udsugning og dametoilet. Gulvet er blevet plant. 

En stor tak til de mange, der bidrog og hjalp til med det store renoveringsprojekt. 

CSC nævnte afslutninsvis, at der er rigtig meget, han ikke er god til, men at hans bestyrelse med 
hangarounds er fantastiske. 

 

 

4.Kasserens gennemgang af regnskabet til afstemning. 
 

Andreas omdelte regnskabet, der også foreligger på klubbens hjemmesider. 

Tommy spurgte til vurderingen på 650.000 kroner og Andreas svarede, at det er det, vi betaler 
ejendomsskat af. 

Claus Agø spurgte til indtægterne for køkkenet. Andreas sagde, at bestyrelsen syntes, at springet fra 31k 
(kalenderåret 2018) til 21k (kalenderåret 2019) er voldsomt, selv om vi var lukkede under renoveringen 



(august og september 2019). Der er lidt usikkerhed i det her, men vi kan ikke afvise, at svind også er en 
parameter. 

Regnskabet enstemmigt godkendt. 

 

 

5.Rettidigt indkomne forslag til afstemning. 
 

Jakob Lunøe gennemgik forslaget fra Claus Ejner Mikkelsen med Jakob Lunøe’s tilføjelse om, at et medlems 
manglende modtagelse af en email ikke bevirker, at generalforsamlingen ikke er lovlig. 

Vedtaget enstemmigt. Det skal vedtages igen på en senere generalforsamling for at det rent faktisk træder i 
kraft, i og med vi ikke er 2/3 af medlemmerne repræsenterede. 

 

Andet forslag ”gennem opslag eller på klubbens hjemmeside”. Det forslag er ligeledes vedtaget med 
samme bemærkning som ovenfor (om 2/3). 

 

Tredje forslag om oprettelse af et lokaleudlejningsudvalg der skal komme med anbefalinger til bestyrelsen. 

Forslaget forkastet, da ingen frivillig arbejdskraft var at spore, men bestyrelsen kan jo sætte det i værk 
alligevel. 

 

 

6. Fastsættelse af kontingent. 
 

Uændret kontingent vedtaget. 

 

 

7. Valg af kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Andreas genopstiller (kasserer), Martin Reib og Holger 
genopstiller, mens Claus E. Mikkelsen går af. 
 

Kasserer Andreas Ertbjerg genvalgt. Martin Reib og Holger Lodahl genvalgt. Jakob Lunøe nyvalgt. 

 



 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant for ét år. 
 

Thomas Tange Jepsen og Mads Smith Hansen valgt som revisorer. En revisorsuppleant klarer bestyrelsen 
ref. dirigenten senere, hvis det mod forventning bliver nødvendigt. 

 

9. Evt. 

Martin Reib nævnte, at det næste år er 50 år siden, vi købte vores lokaler, og at vi også fylder 85 år til 
næste år. 

Generalforsamlingen afsluttet klokken 21.17. 


