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Referat generalforsamling Tune IF Skak 01.marts 2023 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
1. Valg af dirigent 

2. Valg af 2 stemmetællere 

3. Beretning 

4. Regnskab 1/1 – 31/12 2022 

5. Indkomne forslag 

6. Beslutning og antal medlemmer i afdelingsbestyrelsen 

7. Valg: 

a. Formand i ulige år – kasserer i lige år 

b. Medlemmer til afdelingsbestyrelsen 

c. Medlem og suppleant til hovedbestyrelsen 

d. Suppleanter til afdelingsbestyrelsen 

e. Revisor og revisorsuppleant 

f. Evt. underudvalg 

8. Eventuelt 

 

Referat. 
1. Valg af dirigent: Mogens Westergaard blev valgt både som dirigent og referent. 

2. Valg af 2 stemmetællere: Blev skønnet unødvendigt pga. få deltagere. 

3. Beretning: Mogens Westergaard aflagde formandsberetning, se vedlagte. 

4. Regnskab 1/1 – 31/12 2022: Finn Fejrskov fremlagde regnskab, som blev godkendt. 

Regnskabet var forinden godkendt af Hovedforeningen. 

5. Indkomne forslag: Ingen forslag. 

6. Beslutning og antal medlemmer i afdelingsbestyrelsen: Fortsat 4 bestyrelsesmedlemmer 

inklusive formanden og kassereren.  

7. Valg: 

a. Formand i ulige år – kasserer i lige år: Mogens Westergaard modtog genvalg til 

formand. Kasserer Finn Fejrskov var ikke på valg, forsætter som kasserer. 

b. Medlemmer til afdelingsbestyrelsen: Tommy Rud Rasmussen og Søren Bork 

modtog genvalg til bestyrelsen. 

c. Medlem og suppleant til hovedbestyrelsen: Mogens Westergaard og Tommy Rud 

Rasmussen modtog valg som hhv. medlem og suppleant til hovedbestyrelsen. 

d. Suppleanter til afdelingsbestyrelsen: Ingen suppleanter valgt. 

e. Revisor og revisorsuppleant: Thorkild Thomsen modtog genvalg til revisor. 

f. Evt. underudvalg: Ingen underudvalg. 

8. Eventuelt: Thorkild foreslog en forårsturnering i klubben, hvilket blev vedtaget. Start onsdag 

den 9. marts. Thorkild udarbejder turneringsplan. 

Venlig hilsen 
Mogens Westergaard 
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Beretning 
Generalforsamling 01.03.2023 

Tune IF Skak 
 

Velkommen til skakklubben Tune IF Skaks anden ordinære generalforsamling. 

Milepæle 
Skakklubben har nu eksisteret i 1 ½ år.  

Vi har afholdt ugentlige klubaftener på onsdage med start kl. 18.30 i lokalet Fjællestien 5F. Vi håber at 
kunne fortsætte med at bruge lokalet, selvom vores kontaktperson i Greve Boligselskab, vicevært 
Karsten Vestergård, gik på pension ved årsskiftet. Finn Fejrskov vil på bestyrelsens vegne kontakte 
formanden for Greve Boligselskab, som er en personlig bekendt, mhp. afklaring af vores fortsatte brug af 
lokalet.  

Skak for børn og unge 
Vi startede et skakhold for børn og unge den 26. oktober 2022. Mariam Modi og jeg selv leder holdet. Vi 
spiller skak med børnene på onsdage om eftermiddagen kl. 16.00-18.00 på Tune Skole Højen, hvor vi 
efter aftale med skoleleder Vibeke Havre har lånt et klasselokale. Dog har vi vinteren igennem benyttet 
studiekrogen på gangen, da vi synes det er hyggeligere og faktisk varmere end i klasselokalet. Der 
deltager regelmæssigt 6 – 7 børn i alderen 10 – 11 år, flest piger og et par drenge, som for de flestes 
vedkommende går i samme 4. klasse på skolen. Et par af børnene går dog ikke på Højen. Yngste mand er 
7 år og en habil skakspiller for alderen. Børnene går til spillet med entusiasme, mens Mariam og jeg 
vejleder og bestræber os på at undervise i et skakemne hver gang med udgangspunkt i bøgerne Skak for 
sjov af Henrik Andersen. Vi har indkøbt en flerbrugerlicens til bøgerne som pdf-filer hos forfatteren.  

Medlemmer 
Medlemstallet er steget til 9 voksne fra 18 år og ældre og 5 børn og unge under 18 år, hvilket er en god 
fremgang fra de 6 voksne medlemmer ved sidste generalforsamling.  

Som vedtaget på den stiftende generalforsamling, er A-medlemskabet for medlemmer, der udover med 
glæden ved skakspillet også ønsker at fokusere på det sportslige aspekt med udvikling af spillerstyrke og 
deltagelse i turneringer i Dansk Skak Unions regi.  

B-medlemskabet er et tilbud til medlemmer, der udover med glæden ved skakspillet lægger vægt på det 
sociale aspekt, men ikke ønsker at deltage i turneringer. Det er også være et introduktionstilbud til 
medlemmer, der ønsker at afprøve klubspillet, men endnu ikke er klar til turneringsdeltagelse. 

De aktuelle kontingentsatser for henholdsvis A og B medlemmer fremgår af skakklubbens hjemmeside 
under tune-if.dk.  
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Børnene er alle B-medlemmer, for hvem bestyrelsen har sat et særligt årligt kontingent på 100 kr.  

Klubturnering 
Skakklubben holdt sæsonafslutning for forårssæsonen onsdag den 15. juni 2022 med en lille frisk 
hurtigskakturnering. Den blev vundet af Tommy med Finn på 2. pladsen og Asger på 3. pladsen. Tillykke! 
Tak til Thorkild for at arrangere dette! 

Hjemmeside, e-mail og Facebookside 
Skakklubbens hjemmeside ligger som underside til Tune IFs hjemmeside. Adressen er Tune-IF.dk, vælg 
skak. e-mailadressen er skak@tune-if.dk , hvortil formand og kasserer har adgang. Webmaster for Tune-
IF.dk og alle undersider inklusive skak-siden er Bent Andersen. Alle forslag til posteringer på 
hjemmesiden stiles til webmaster.  

Skakklubbens Facebookside hedder Tune IF Skak. Administratorer for denne og alle Tune IFs 
Facebooksider er Bent Andersen og Frederik Christian Frost.  

Jeg har redaktøradgang til at offentliggøre indhold m.m. på Facebooksiden, og benytter jævnligt denne 
til at opslå og dele opslag i en række lokale Facebookgrupper, herunder ”Det sker i Tune” (5 tusinde 
medlemmer), ”Tune Gruppen” (3,4 tusinde medlemmer), ”Det sker i Greve” (15,3 tusinde medlemmer), 
”Greve Info” (15,6 tusinde medlemmer) (alle medlemstal pr. 28.02.2023).  

 

Greve Kommune Kultur & Fritid 
Igen i år, 2023, har vi modtaget en bevilling fra Fritidspuljen i Greve Kommune på 10.000 kr. til følgende 
formål: 

Aktiv Skakklub 

– Skakbøger, software til undervisning, åbent hus-arrangement, tilmeldingsgebyrer  

Vi skal til oktober 2023 sende redegørelse til kommunen for brug af pengene.  

Indtil videre har vi som nævnt indkøbt en flerbrugerlicens til bogserien Skak for sjov til brug for 
børneholdet. Desuden planlægger vi et åbent-hus arrangement den 22. marts 2023 med WIM Oksana 
Vovk Kryger som underviser og simultanspiller. 

 

Udadvendte aktiviteter 
Idræt i Natten: Finn Fejrskov og undertegnede deltog i Tune IFs årligt tilbagevendende arrangement 
”Idræt i Natten” i Tune Hallerne den 16. september 2022. Arrangementet henvender sig primært til børn 
og unge. Vi havde som sidste år en skakstand i samme lidt bortgemte selskabslokale under Cafeteriet, 
som vi delte med bridgeklubben. Der var rigtig god søgning i år, både til brætterne på bordene og Finns 
snart berømte haveskakspil som også i år gjorde lykke.  
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Frivilligdag (Demokratidag) den 12. oktober 2022: Tommy, Kirsten og jeg mødtes med 20+ 1. g'er fra 
Greve Gymnasium i Greve Borgerhus i til en times introduktion til skakkens forunderlige verden. 
Formålet med dagen var at give eleverne et indblik i forskellige former for frivilligt arbejde i 
lokalområdet. Eleverne havde fået til opgave at lave et rekrutteringsopslag (med billeder og tekster) til 
Instagram for de foreninger, aktiviteter etc. de mødte. De unge fotograferede og skrev løs, og det er der 
kommet nogle morsomme forslag ud af, se mere på vores Facebook-side. 

Åbent-hus onsdag den 26. oktober 2022: Stormester Carsten Høi besøgte Tune IF Skak til en hyggelig 
aften med foredrag og simultanskak. Carsten er pt. regerende Københavnsmester og tidligere 
Danmarksmester i skak og har en væld af erfaring fra talrige skakturneringer i Danmark og udland at 
dele ud af. Blandt de mange spændende partier, som Carsten fortalte om, skal her nævnes hans nok 
mest berømte parti: Carsten Høi - Boris Gulko, Skakolympiaden 1988. Partiet var en del af Danmarks 
match mod USA. Boris Gulko var på det tidspunkt både amerikansk og sovjetisk mester i skak. Danmark 
vandt samlet 3 – 1 over USA, men det var Carsten Høis gevinst, der blev talt om det år. På vores aften 
lykkedes det en af vores spillere at opnå remis i simultanspillet, derudover vandt Carsten såmænd det 
hele      Tak til Thorkild for billeder, som kan ses på Facebook-siden. 

Kommende åbent-hus arrangement den 22. marts 2023. Det er annonceret i KLUB Nyt i Tune Posten 25. 
februar 2023 som følger: 

Åbent-hus skakundervisning og -træning onsdag 22. marts 2023 kl. 18.30, sædvanligt spillested 
Fjællestien 5F 
En af Danmarks stærke skakspillere, Oksana Vovk Kryger (Woman International Master – WIM) besøger 
skakklubben og byder på foredrag og simultanskak med de fremmødte.  
Alle skakinteresserede er velkomne.  
Gratis tilmelding. Vi byder på en velkomstsnack kl. 18.30, hvorfor vi venligst beder folk tilmelde sig senest 
mandag den 20. marts på e-mail skak@tune-if.dk . 
 

Yderligere annoncering vil ske via Facebook i ugerne op til arrangementet.  

Medieomtale 
Tune Posten har ud over opslaget i KLUB Nyt i den aktuelle udgave 25. februar 2023 skrevet en flot 
opsat artikel om vores kommende åbent-hus arrangement med Oksana Vovk Kryger.  

Fremtiden 
I lighed med fremtidsønskerne i sidste formandsberetning, håber jeg først og fremmest, at det fortsat vil 
være hyggeligt at mødes til et uformelt parti skak på vores klubaftener.  

Jeg håber også fortsat at kunne deltage i udadvendte aktiviteter, som kan øge interessen for skakspillet 
og klubben.  

Det er også mit håb, at vi kan tiltrække spillere, som har mod på at deltage i nogle af de mange 
udadvendte turneringer, der løbende arrangeres.  
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Opstarten af børne-holdet har bekræftet, at interessen for skak hos børn og unge i lokalområdet er til 
stede. Vi er dog indtil videre kun 2 voksne til at lede holdet hver onsdag eftermiddag. Jeg vil arbejde på 
at få flere ledere til dette projekt.  

Skoleleder Vibeke Havre og 3 af lærerne på skolen har udtrykt interesse for skak i forbindelse med et 
undervisningsforløb, men det har vi ikke kapacitet til for øjeblikket. Jeg har holdt møde med lærerne og 
opmuntret dem til at melde skolen ind i Dansk Skoleskak. Derigennem får de adgang til en række 
ressourcer til undervisningsbrug. 

Som nævnt i sidste beretning, er interessen for onlineskak stor generelt, og selvom vi ikke har taget 
skridt til det endnu, mener jeg at vi stadig overveje at deltage som klub. Under alle omstændigheder bør 
vi gøre brug af de mange, i vid udstrækning gratis ressourcer til skaktræning, der findes online på f.eks. 
lichess.org, chess.com m.fl. Selveste FIDE har også en online skak platform. Mere herom i løbet af det 
kommende år. 

 

Med venlig hilsen 

 

Mogens Westergaard, formand.  

Tune, den 1. marts 2023 

 

 


