
Caïssa
Medlemsblad for Caïssa Gladsaxe

Maj 2018 – 70. årgang – nr. 374 

tTtTtTtTtTtTtTtTtTtTtTtTtTtTtTt



Side 2 Caïssa Maj 2017

Caïssa Gladsaxe

Klublokaler: Til Jernbanen 20, 2880 Bagsværd
Telefonnr.: 44 44 70 73

Bestyrelse m.m.

Funktion Navn Tlf.nr. E-mail-adresse

Formand Jan Kaya-Mortensen 6980 0698 formand@caissa-gladsaxe.dk

Kasserer Jakob Trier 3075 4047 kasserer@caissa-gladsaxe.dk

1. best.medlem Carina Jørgensen 2563 1061 carina@caissa-gladsaxe.dk

2. best.medlem Alex Madsen 4118 3136 alex@caissa-gladsaxe.dk

3. best.medlem Per Steenstrup 4444 2327 per@caissa-gladsaxe.dk

4. best.medlem Poul Erik Harders 2876 7575 poul@caissa-gladsaxe.dk

Suppleant Kaare Vissing 
Andersen

3889 0125 kaare@caissa-gladsaxe.dk

Klubbladet
Caïssa

Alex Madsen, ansvh.
Kaare Vissing 
Andersen

4118 3136
3889 0125

klubblad@caissa-gladsaxe.dk

Hjemmeside Per Steenstrup 4444 2327 webmaster@caissa-glad-
saxe.dk

Hjemmesider

Forening Hjemmeside

Caïssa Gladsaxe www.  caissa-gladsaxe.dk

Caïssa Gladsaxe 2000 www.  elo2000.dk

KSU, Københavns skak Union www.ksu.dk

DSU, Dansk skak Union www.  skak.dk

DSU's turneringssystem turnering.skak.dk

Klubbladet Caïssa
Tryk: Eget tryk
Oplag: 50    Red.slut: 24.5.2018
Fotos: Alex Madsen og Jakob Trier

Indlæg kan altid sendes til klubblad@caissa-gladsaxe.dk

Skakforeningen

http://www.caissa-gladsaxeskak.dk/
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http://www.caissa-gladsaxeskak.dk/
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Siden sidst

af Alex Madsen

Redaktøren beklager meget, at der er gået et år siden forrige nummer af 
klubbladet udkom. Da klubbladet arkiveres for eftertiden, hvilket vores 
æresmedlem Erik Poulsen hidtil har sikret, indeholder bladet derfor en del stof, 
som bringes for at dokumentere foreningens historie.
Dette nummer indeholder derfor referater fra generalforsamlingen 30.5.2017 og 
fra den ekstraordinære generalforsamling 10.10.2017. Da året har været noget 
turbulent, og da det er besluttet i bestyrelsen, er der lange uddrag fra de 2 
bestyrelsesmøder, der har været afholdt siden den ekstraordinære 
generalforsamling.
Økonomi. Vores største udfordring er klubbens økonomi, hvor vi godt kunne 
bruge en rig sponsor (eller mæcen) til at dække det store underskud, der er 
opstået! Underskuddet skyldes manglende kontingentopkrævning i kombination 
med udgifter til medlemmer (kontingent til KSU og DSU), der viste sig ikke at være
medlemmer, da de fik den første opkrævning. Dette gjaldt især de mange juniorer,
som Helge Neesgård-Madsen havde fået meldt ind.
Hertil kommer, at der dukker uventede krav op. Fra Helge Neesgård-Madsen 
modtog vi udgiftsbilag på over 15.000 kr., som han mente sig berettiget til. Vi 
mener dog, at kun de godt 5.000 kr. vedrører klubben.
Holdturneringen. Årets positive begivenhed var, at 1.-holdet rykkede op i 
mesterrækken. Det var godt nok forventet, men måden, det blev gjort på, var 
ekstraordinær. Resultatet var, så vidt vides, rekord i points scoret i 1. række. 
Holdet tabte ikke en eneste parti; kun måtte det afgive at point på grund af tomt 
bræt, da en spiller måtte tage hjem igen på grund af sygdom.
Om 2.-holdet kan man sige, at det klarede sig igennem, på trods af at holdet som 
regel måtte afgive sine bedste spillere til 1.-holdet. På grund af KSU's nye 
holdstruktur spiller 2.-holdet i næste sæson i 4. række.
Klubmesterskab. I år afviklede vi klubmesterskabet i 2 grupper, mestergruppen, 
som spillede om onsdagen, og basisgruppen, som spillede om tirsdagen. 
Mestergruppen er ikke blevet færdigspillet endnu. Basisgruppen havde kun 6 
deltagere; her hjembragte Allan Hansen sejren, medens Leif Hahn og Alex 
Madsen delte 2.-pladsen.
Venskabsmatch. Dysten mod Odysseus fik en lidt tung start. Vi skulle have været
værter 8. maj, men måtte aflyse, da vi ikke kunne stille hold. Den 17. maj blev det 
lidt bedre, og vi mødte op med et hold på 10 mand. Aftalen var, at Odysseus 
skulle stille et jævnbyrdigt hold, hvilket de gjorde på de første 4 brætter. På de 
næste 6 brætter var Odysseus rating-storfavoritter. Resultatet blev også herefter, 
da Odysseus vandt 8½-1½. Lidt pudsigt var det, at Erik Poulsen mødte sin søn, 
Klaus Poulsen, på 4. bræt; Klaus viste ingen respekt for sit fædrene ophav og 
vandt med de hvide brikker.
Som næste tiltag er det tanken, at vi i fællesskab afholder Gladsaxemesterskabet.

Caïssa Gladsaxe
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Skakforeningen 

Caïssa Gladsaxe
afholder ordinær

Generalforsamling
tirsdag den 29. maj 2018 kl. 19:30

i foreningens lokaler, Til Jernbanen 20, Bagsværd

Indkaldelsen sker i henhold til foreningens vedtægter, jf. § 4.
Dagsordenen har følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Protokol (se vedhæftede referat af den ekstraordinære generalforsamling)
3. Formandens beretning
4. Regnskab 
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt 
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 8 kalenderdage før generalforsamlingen og fremlægges på  
generalforsamlingen.
Ad punkt 2: Protokol
Af referatet af den ekstraordinære generalforsamling fremgår det, at kassereren er
på valg, medens formanden ikke er det. Da vedtægterne siger, at formanden er på
valg i lige år og kassereren i ulige år, er det vedtægterne, der skal følges, da de 
har størst vægt .
Ad punkt 6: Valg
Følgende er på valg:
Formand (Jan Kaya Mortensen)
2. bestyrelsesmedlem (Alex Madsen)
4. bestyrelsesmedlem (Poul Erik Harders)
Bestyrelsessuppleant (Kaare Vissing Andersen)
2 revisorer (Jesper Thygesen og Hans van den Brink)
1 revisorsuppleant (Mogens Olsen)

Skakforeningen
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Det er aldrig for sent at vinde et DM

af Christopher Pedersen

Der skulle kun gå 2 år før Caïssa Gladsaxe 2000 kunne hjemtage det første 
Danmarksmesterskab. Titlen Senior DM tilfalder nu vores alderspræsident Peter 
Birk Petersen, der med sublimt spil og god stillingsforståelse tog sejren foran flere 
af forhåndsfavoritterne.
Peter Birk var seedet nr. 3 inden start efter Thorbjørn Rosenlund og Jens Hartung-
Nielsen. Deltagerlisten bød også på FM Jørgen Hvenekilde, der er lidt af et kory-
fæ indenfor skakverdenen. Så vores mand Peter Birk Petersen var kommet i fint 
selskab ved dette års Senior DM 65+.
For dem, der ikke kender Peter Birk, kan jeg kort fortælle, at han har et utroligt 
højt bundniveau og er en effektiv dræbermaskine i taktiske stillinger, men er 
samtidig en 'gammel mand' i tørre positionelle stillinger - opsummeret en svær 
nød at knække! Derfor undrer det mig ikke at se, at han gik ubesejret igennem 
turneringen. Selvom han afgav et par remisser undervejs, så tabte han ikke et 
eneste parti, hvilket er den helt rigtige opskrift på succes i enhver turnering. Selv 

har jeg efterhånden tabt en del gange til 
ham i koordinerede partier og sidder altid 
tilbage efter partiet med spørgsmålet 
"Hvordan gør han det?".
Hans turnering forløb planmæssigt med 
gode sejre og solide remisser og lå inden 
sidste runde på en delt 2. plads - kunne 
han gå hele vejen?
I sidste runde skulle han møde favoritten 
Thorbjørn Rosenlund med de hvide brikker
og var bagud med et halvt point foran den 
førende. Det lykkedes for Peter Birk at 
vinde topopgøret og dermed komme op på
5½ point, hvilket var et halvt point foran 
Jens Hartung-Nielsen. En sjov detalje er, 
at Jens Hartung-Nielsen vandt julekonkur-
rencen på www.eliteskak.dk og bogen 
"100 endgames you must know", men det 
var altså ikke nok til og slå Peter Birk "you 
must know" Petersen denne gang!
Dermed har vores "nye" klub Caissa 
Gladsaxe 2000 fået sit første Danmarks-
mesterskab, men bestemt ikke det sidste.

Fra os alle i klubben skal lyde et
STORT TILLYKKE!

Caïssa Gladsaxe
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Vissings Forlags Pris 2017

af Kaare Vissing Andersen

Tidernes ugunst for den organiserede skak i Danmark har den seneste snes år 
ført til en række sammenslutninger og i værste fald lukninger af skakklubber 
landet over. Overordnet set har det først til en nedgang i Dansk Skak Union på 
flere tusinde medlemmer. Også Caïssa Gladsaxe har været hårdt ramt: Vore 
ældre medlemmer har enten meldt sig ud eller er afgået ved døden. Dette er kun, 
hvad man må kalde naturlig afgang. Ulykken er, at man ikke har formået at skaffe 
foreningen ny tilgang. Som formand må Poul Erik Harders påtage sig sin del af 
ansvaret for dette. MEN har på bedste vis kompenseret for dette gennem to vitale 
visioner. Således er det ham, der trods en vis modstand både har tilført foreningen
en juniorafdeling og en eliteafdeling. Man kan dermed konkludere, at det i høj 
grad skyldes Poul Erik Harder, at Caïssa Gladsaxe i dag er mere livskraftig end 
set i mange år. Derfor er det mig en glæde at overrække den første "Vissings 
Forlags Pris" (bogen "Festskrift til Leif C. Schmidt - et kongeligt rundløb i skak") til 
Poul Erik Harders. 

Skakforeningen

Poul Erik Harders - Kaare Vissing Andersen
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KSU's holdturnering 2017-18

1.-holdet

2.-holdet

Caïssa Gladsaxe
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Klubmesterskab 2017-18

Klubmesterkabet er delt op i 2 grupper, hvor mestergruppen består af elo-2000-
folket og basisgruppen af resten. Klubmesteren skal findes i mestergruppen, der  
ikke er færdigspillet inden klubbladets deadline, så her henvises til turnerings-
systemet for at se status. Basisgruppens turnering havde titlen Caïssa Gladsaxes 
Åbne Vinterturnering. Desværre havde kun 6 medlemmer tilmeldt sig turneringen, 
som fik Allan Hansen som vinder.

Skakforeningen

Fra førsteholdets kamp mod Odysseus 3 den 1. november 2017
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Hurtigskak Høst 2017

Over tre tirsdage i august 2017 spillede vi 5 runder i en hurtigskakturnering med 6 
deltagere. Der blev spillet 2 runder de to første tirsdage og femte og sidste rund 
den tredje tirsdag. En spiller havde 20 minutter + 5 sekunder pr. træk til et parti, så
en runde tog maksimalt ca. 50 minutter. Efter 1. Almindelig korrektion og 2. Son-
neborn-Berger korrektion blev Casper Liu vinder. Præmiemæssigt delte Casper 
Liu og Allan Hansen dog førstepræmien.

Caïssa Gladsaxe

Hurtigskak 29. august 2017
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DM i skoleskak
af Jan Løfberg/Jakob Trier

Stengård Skole havde efter en flot præstation ved københavnsmesterskabet 
kvalificeret sig til DM-finalen i skoleskak på Sophieskolen i Nykøbing Falster.

Sidste år vandt Stengård det danske mesterskab i B-gruppen, men i år var man 
så rykket op i A-gruppen. Her var konkurrencen noget hårdere, og selv om 
Stengård-eleverne klarede 2-2 mod de suveræne danmarksmestre fra Skolen på 
Nyelandsvej på Frederiksberg, så endte skolen fra Gladsaxe lige uden for 
medaljerækken på 4. pladsen.

Over 200 spillere fordelt på 44 hold var mødt op for at kæmpe om 
danmarksmesterskabet i 4 forskellige kategorier.

Oliver Trier udtaget
Mads Boe har udtaget Oliver Trier til de 16. EU Ungdomsmesterskaber (U14) som
afholdes fra den 31/7 til den 9/8 i Mureck, Østrig. 

PppPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp

Skakforeningen

 
Forrest fra venstre mod højre (foto: Jakob Trier):

4. bræt: Malte Erikstrup (2 af 6 point) - 3. bræt: Tobias Brødsgaard (4½ af 6) -
2. bræt: Nikolaj Brødsgaard (3½ af 6) - 1. bræt: Oliver Trier (3½ af 6)

Alle fire er medlemmer af Caïssa Gladsaxe
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Fra venskabsmatchen 17. maj 2018 mod Odysseus 

Caïssa Gladsaxe

Jernbanen kontra Caïssa Gladsaxe 2  27.2.2018

Poul Erik Harders – Leif Hahn – Nikolaj Brødsgaard
Oliver Trier skimtes bag Nikolaj
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Referat af bestyrelsesmøde 02.12.2017, kl. 17:00-22:00

Mødet blev afholdt i privaten hos Poul Erik Harders.
Til stede: Jan T. Kaya-Mortensen (JM), formand

Alex Madsen (AM)
Carina Jørgensen (CJ)
Poul Erik Harders (PH)
Jakob Trier (JT), referent

Afbud: Per Steenstrup (PS)
Efter dejlig peruviansk middag blev nedenstående punkter gennemgået.

Pkt. 1: Økonomi og medlemsstatus
Iflg. DSU’s hjemmeside er vi på 49 medlemmer.
Helge Neesgård-Madsens eksklusion er gennemført, og han fremgår ikke længe-
re som værende medlem af vores forening.
PH har fået overdraget klubbens pengebeholdning fra tidligere kasserer Jan Flem-
ming Jensen. Det drejer sig om 12.684,63 kroner minus 300 kroner (se punkt 3).
JM får elektronisk medarbejdersignatur med posten inden længe, som kan bruges
til administration af foreningens likvider.
Foreningskonto er oprettet hos Danske Bank til en pris af 300 kr. per år.
Kontingent opkrævning for hele 2017 udsendes inden årets udgang.
Kontingent opkrævning for første halvår af 2018 udsendes i januar næste år.
JM sikrer at vi modtager juniortilskud fra Gladsaxe Kommune.
Bogholder Djinnie Storm Jensen fra DSJ Regnskab bliver vores samarbejds-
partner på økonomisiden.

Skakforeningen

Publikum følger opmærksomt Kaare Vissing Andersens skakshow

Fra venstre:Casper Liu – Nienke van den Brink – Nikolaj Brødsgaard
Poul Erik Harders – Allan Hansen – Per Steenstrup – Mogens Olsen
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Følgende retningslinjer vil blive kommunikeret til DSJ af JM:
• Iflg. §12, stk. 2 i forenings vedtægter kan enten formand eller kasserer godkende

udbetalinger
• Betalingsbetingelse ved kontingentopkrævning: 30 dage

- Kassereren kan dispensere medlemmer for denne betingelse
• Påmindelse udsendes 60 dage efter opkrævningen er udsendt indeholdende 

denne tekst:
Kære medlem af Caïssa Gladsaxe
Du har for cirka 2 måneder siden modtaget en kontingentopkrævning fra Caïssa
Gladsaxe som vi skal bede dig betale hurtigst muligt.
Er kontingent ikke betalt seneste om 30 dage fra dags dato, er du ikke længere 
at betragte som medlem af Caïssa Gladsaxe samt Dansk Skak Union. Desuden 
vil Dansk Skak Union blive informeret om din manglende betaling, og du vil 
derfor ikke kunne optages som medlem af andre foreninger under Dansk Skak 
Union før dit økonomiske mellemværende med Caïssa Gladsaxe er bragt ud af 
verden.
På vegne af bestyrelsen i Caïssa Gladsaxe,
Bogholder Djinnie Storm Jensen

• Gebyr for udsendelse af påmindelse om betaling af kontingent sættes til 0,- kr.
• Kommunikation til medlemmerne vil så vidt muligt være via e-mail.

Allan Hansen har ikke e-mail og Georg Jørgensen læser ikke sin e-mail så ofte, 
så de vil få overbragt opkrævningsbeskeder på en klubaften af AM i udprintet 
form.

AM udarbejder liste over medlemmers kontaktoplysninger og rundsender denne til
bestyrelsen. JM/JT sikre at den tilgår bogholderen.

Pkt. 2: Formanden orienterer
JM fortalte at KSU er glade for vores prof. bogholderordning.
JM fortalte også at han med glæde har konstateret at flere og flere klubber nu 
sætter fokus på eliten efter ELO2000-konceptets tilblivelse.

Pkt. 3: Juniorafdelingen
Ole Brødsgaard har lagt 300 kr. ud til betaling for foreningens ungdomsholds 
deltagelse i KSU Ungdomshold-konkurrence (hvor de p.t. ligger nr. et). Disse 
penge refunderes af foreningen.
PH og CR vil snakke med PS om hvordan vi kan få aktiveret de inaktive junior-
medlemmer i klubben og fremlægge deres konklusioner senest på næste 
bestyrelsesmøde.

Pkt. 4: Seniorafdelingen
Allan Hansen, Georg Jørgensen, Alex Madsen og Michael Olsen plus af og til Per 
Steenstrup og Mogens Olsen mødes hver tirsdag i klubben fra 19 til senest 23 – 
som regel slutter det dog ved 21-21:30 tiden.

Caïssa Gladsaxe
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AM vil snakke med ovenstående om hvad der skal til for at aktivere de andre 
seniormedlemmer, som vi ikke ser om tirsdagen i klubben.

Pkt. 5: ELO 2000 afdelingen
Der er god stemning og et fremmøde på ca. 10-12 stykker hver onsdag.

Pkt. 6: Turneringer
Der er generelt god interesse for deltagelse i holdkampene både på første- og 
andetholdet.
Førsteholdet forventes at rykke op fra 1. række, gruppe 2 til Mesterrækken. De 
har indtil nu 15½ af 16 point. Hos Damhus skakklubs førstehold som er i samme 
gruppe som vores førstehold, er kravet også oprykning, så det skal blive 
interessant at følge opgøret mellem dem og os den 27. februar på deres 
hjemmebane.
Andetholdet forventes ikke at rykke op eller ned efter en sejr og et nederlag.
Der er et klubmesterskab i gang i ELO2000-gruppen.
Caïssa Gladsaxes mesterskabspokal har ikke plads til flere navne og en ny bør 
anskaffes.
Vi takker Odysseus for invitation til et fælles Gladsaxe mesterskab i april/maj 
måned næste år. JM viderebringer vores tak med et ønske om mere end 5 runder 
og at de to klubber i fællesskab deler værtsskabet - dvs. der både spilles partier i 
deres (om torsdagen) og vores (om tirsdagen) klublokaler.

Pkt. 7: Sæsonprogram
AM + PH laver sæsonprogram for turneringer i junior/senior-regi.
Tirsdag den 19. december afholdes der juleafslutning.

Paula van den Brink bager kage.
JM køber æbleskiver og marmelade samt juleøl.
PH køber og laver gløgg.
Til juleafslutningen vil der være quiz og hold-lyn.
Skak Quiz af IM Silas Esben Lund vil blive brugt, for mere info se:
http://www.skak.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=1775:skak-
quiztilbydes&catid=9&Itemid=147

Alle var enige om at vi som forening gerne vil være til stede på Gladsaxedagen - 
hvordan, hvem osv. må vi diskutere, når vi når lidt tættere på august måned.
Odysseus har foreslået at afvikle en venskabskamp over 20 brætter mellem vores
to klubber, et tilbud som vi er meget glade for. JM vil kontakte Odysseus for at 
drøfte hvordan denne ide kan realiseres.

Pkt. 8: Lokaler
I skabet i klublokalet ligger der to hylder der endnu ikke er sat op efter 
udbedringen af vandskaden. AM har det nødvendige værktøj og vil i fællesskab 
med PH sætte hylderne op en af de nærmeste tirsdage.

Pkt. 9: Materiel
Vi har brikker til præcis 16 spil og 19 brætter. Ure har vi mange af, de nyeste blev 
indkøbt i 2010.

Skakforeningen



Nr. 374 Caïssa Side 15

Pkt. 10: Hjemmesiden
JM fortale at PS har været i dialog med ELO2000-hjemmesidens webmaster, 
Christopher. JM vil spørge ind til om de er nået frem til nogle konklusioner eller 
intentioner om tiltag, der kunne forbedre foreningens hjemmeside-setup.

Pkt. 11: Eventuelt
Datoen for næste bestyrelsesmøde blev fastsat til lørdag den 24. februar kl. 14:00
hos JM.
Der var enighed om at fremtidige bestyrelsesmødereferater deles med alle 
medlemmer, dels for at give medlemmerne bedre indsigt i, hvad der rører sig i 
foreningen, men også for at inspirere medlemmerne til mere aktiv deltagelse i 
foreningens arbejde.
Der var også enighed om at mødereferater fra bestyrelsesmøderne bør udsendes 
seneste 1 uger efter afholdelsen til alle medlemmer i bestyrelsen, hvorefter de 
tilstedeværende indenfor en uge skal kommentere på det udsendte referat, 
således at et referat alle er enige om hurtigst muligt kan gøres tilgængeligt for 
foreningens medlemmer – evt. via klubbens blad, redigeret af AM og Kaare 
Vissing.

PppPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp

Referat af bestyrelsesmøde 24.03.2018, kl. 15:30-22:00
Mødet blev afholdt i privaten hos Jan Kaya-Mortensen.
Til stede: Jan T. Kaya-Mortensen (JM), formand

Alex Madsen (AM)
Carina Jørgensen (CJ)
Poul Erik Harders (PH)
Jakob Trier (JT), referent

Afbud: Per Steenstrup (PS)

Iflg. DSU’s hjemmeside er vi på 40 medlemmer. I virkeligheden er vi kun 35, da 5 
fjernes ved udgangen af dette kvartal.
Der kom et tilbud om køb af computer, skærm og software fra PH, nypris var cirka 
8.000, PH tilbyder at købe det. PH sender info om udstyret og JT sender mail ud 
til medlemmer. (Der kom ikke flere bud, og derfor er udstyret solgt til PH - PH er 
informeret om dette).
Tidligere har man påskønnet bestyrelsesarbejde (formand og kasserer) og redak-
tørarbejde med kontingentfrihed. Det blev besluttet at denne kontingentfrihed for 
bestyrelsesmedlemmer ophører.
PH, der er æresmedlem af klubben, vil også gerne betale kontingent. JT sørger 
for, at der bliver fremsendt faktura til dem i bestyrelsen, der ikke har betalt kontin-
gent for første halvår af 2018.
JT beder Djinnie om at betalte kontingent til DSU og KSU for 2. kvartal 2017 
(7.565,00 kr.). (Desuden er Djinnie blevet bedt om at betale kontingent på 
5.324,00 kr. for 2. kvartal 2018 den 24. april 2018).

Caïssa Gladsaxe
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Bestyrelsen vil fremlægge et forslag om at hæve kontingent for pensionister til 375
kr. per halvår på næste generalforsamling.
JM fortalte om et godt samarbejde med Gladsaxe kommune.
Tirsdags/onsdag aften har vi rådsret over lokalerne iflg. kommunen.
Vi kan evt. søge hos kommunen om at gøre brug af lokalerne på Til Jernbanen 20 
til special-arrangementer.
Forslag om B medlemmer drøftet og droppet. 
Helge Neesgård-Madsen har sendt opkrævning på påstået tilgodehavende i 
klubben den 31. januar 2018 til JM per post. PH har kigget på dokumenterne fra 
Helge Neesgård-Madsen, der viser, at han gør krav på 15.431 kr. AM og PH 
gennemgik bilagene og kom frem til at de 10.199 kr. vedrørte skoleskak på 
Steengårdsskolen og Atheneskolen og således ikke var noget, der var godkendt 
af Caïssa Gladsaxe. Tilbage står et beløb på 5.232 kr., som foreningen formodent-
lig skylder  Helge Neesgård-Madsen. Faktum er således. at Helge Neesgård-
Madsen har nogle penge til gode, medens der er nogle af de bilag, han har 
fremsendt, vi ikke kan vedstå, fordi udgifterne ikke er godkendt af bestyrelsen, 
eller fordi de ikke har noget med klubben at gøre.
JT skriver et brev til Helge. Hermed en kladde til kommentering:
 
Citat start
Herlev, den x. maj 2018
Til Helge Neesgård-Madsen
Du har sendt et brev til formanden i Caïssa Gladsaxe, Jan Kaya-Mortensen, hvor 
du gør krav på kr. 15.431,00.
Vi har i bestyrelsen gennemgået dine mange bilag og er nået frem til følgende 
konklusion:
- Ikke alle bilag omhandler udgifter i forbindelse med skak klubben
- Ikke alle udgifter er godkendt af bestyrelsen
- Vi medgiver dig, at der er bilag for X kr., som du har lagt ud, og som klubben 

skylder dig
Hvis man modregner de penge der var i Caïssas kasse, er vi kommet frem til, at 
du har haft berettiget udlæg for kr. X.
Angiv gerne, hvortil pengene ønskes overført.
Da klubben p.t. har en negativ kassebeholdning, vil vi meget gerne i dialog om en 
evt. afdragsordning på de penge du har tilgode i klubben.

På bestyrelsens vegne
Poul Erik Haders
Citat slut

Intet nyt at berette fra KSU/DSU.
Odysseus er interesseret i en venskabsmatch og et Gladsaxemesterskab, hvor 
partierne afvikles både hos dem og hos dem.

Skakforeningen
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Forslag til klubmatch:
Tirsdag 8 maj hos os, torsdag 17 maj hos dem. Kl. 19 begge dage.
Vi siger ja til dem og Alex skriver ud til vore medlemmer og beder om tilmeldinger.
Ingen rating, ingen betaling.
Vi foreslår 15 min. og 10 sekunder per træk eller 20 min. og 5 sekunder per træk. 
2 partier hurtigskak. Hvid og sort mod samme modstander.
September/oktober 2018 kan vi spille Gladsaxemesterskab.
Torsdag kl. 19 åbner Odysseus dørene for os og vi åbner dørene for dem om 
tirsdagen.
Juniorafdelingen:
PH har snakket med Per Steenstrup. PH vil gerne tage sig af nybegyndere. Efter 
sommerferien vil PH prøve at støtte Per Steenstrup i at undervise om tirsdagen.
Seniorafdelingen:
Onsdagsklubben køre godt, ca 10-12 mand møder op hver uge. Mere og mere 
opmærksomhed omkring konceptet.
Holdturnering:  2. holdet havner i 4. række og 1. holdet i mesterrækken:
Ang. lokaler: Opsætning af hylde udestår.
PH spørger Kaare Vissing om han kan overtales til at skrive en ansøgning til 
Nordeafonden eller andre fonde med henblik på at få dem til at dække indkøb af 
DGT e-boards eller lignende.
Intet nyt ang. hjemmesiden.
Næste best.møde: Før generalforsamlingen, som finder sted tirsdag 29. maj 2018.

Caïssa Gladsaxe

Fra generalforsamlingen 30.5.2018

Ole Brødsgaard – Carina Jørgensen – 
Jakob Trier – Poul Erik Harders – Kaare Vissing Andersen
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Referat af ekstraordinær generalforsamling
tirsdag den 10. oktober 2017

Fremmødte:
Carl Aage Pedersen, Jakob Trier, Jan Kaya Mortensen, Jan Montgomery, Jesper 
Thygesen, Michael Thorleif Olsen, Michael Madsen, Mogens Olsen, Paula van 
den Brink, Per Steenstrup og Poul Erik Harders.
1. Valg af dirigent
Jan Montgomery blev foreslået og valgt som dirigent. Jan Montgomery konstate-
rede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med 14 dages varsel samt 
beslutningsdygtig jf. vedtægterne.
Mht. dagsordenen blev det afklaret, at en godkendelse af dagsordenens pkt. 4 
(valg af Jakob Trier som kasserer) betyder, at dagsordenens pkt. 7 (forslag om 
brug af ekstern bogholder og PBS-betaling for alle medlemmer) også er godkendt.

2. Godkendelse af referat af generalforsamling 30.5.2017
Referatet blev godkendt.

3. Valg af formand
Bestyrelsesens kandidat til posten som formand, Jan Kaya Mortensen, fremlagde 
sin vision om at udvikle klubben, og Poul Erik Harders udtrykte sin glæde over, at 
Jan Kaya Mortensen tilbød sig som formand. 
Der var ikke andre kandidater til posten. Jan Kaya Mortesen blev valgt til formand.

4. Valg af kasserer
Bestyrelsesens kandidat til posten som kasserer var Jakob Trier. Jakob Triers 
opstilling er betinget af, at en ekstern bogholder varetager alle regnskabstingene. 
Jakob lægger så at sige kun navn til, da vedtægterne kræver dette. Der var ingen 
modkandidater, og Jakob Trier blev valgt som kasserer.
Et enkelt medlem var imod det deraf følgende brug af ekstern bogholder.

5. Valg af revisor
Jesper Thygesen og Hans van den Brink blev valgt som revisorer. Mogens Olsen 
blev valgt som revisorsuppleant.

6. Valg af 4. bestyrelsesmedlem
Pga. rotationen i bestyrelsen og den før generalforsamlingen ledige kassererpost 
var der to ledige poster. Per Steenstrup og Poul Erik Harders blev valgt som 
henholdsvis 3. og 4. bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen er således:
Formand: Jan Kaya-Mortensen På valg 2019
Kasserer: Jakob Trier På valg 2018
1. bestyrelsesmedlem: Carina Jørgensen På valg 2019
2. bestyrelsesmedlem: Alex Madsen På valg 2018
3. bestyrelsesmedlem: Per Steenstrup På valg 2019
4. bestyrelsesmedlem: Poul Erik Harders På valg 2018
Suppleant: Kaare Vissing På valg 2018

Skakforeningen
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7. Brug af ekstern bogholder og PBS-betaling for alle medlemmer
Pkt. 7 blev godkendt af generalforsamlingen ved godkendelse af pkt. 4. Dette 
indbærer at betale en ekstern bogholder til at varetage ind- og udbetalinger, ind- 
og udmeldelser, udsende alle opkrævninger samt fx ansøgning om kommunialt 
tilskud til juniorer.
Opgaver initialt er fx:

• Oprettelse af ny bankkonto.

• Oprettelse af kontingent opkrævninger via PBS – medlemsdata.
Løbende assistance:

• Ajourføring af medlemslister.

• Betaling af foreningens udgifter. (ca. 20-30 bilag)

• Opkrævning og udsendelse af halvårlig kontingent for ca. 50 medlemmer.

• Bogføring af foreningens udgifter og indbetalinger fra medlemmerne.

• Udsendelse af rykkerskrivelse (aftalt til 1 rykkerskrivelse og herefter 
udmeldelse)

• Årlig indberetning til kommunen vedr. Ungdomstilskud.

• Diverse indberetninger til Dansk Skak Union.

• Udarbejdelse af årsregnskab.
Den eksterne bogholder er Tine Romedahl Jacobsen, LetUs – Økonomi og 
Regnskab, Jægerspris.
Formand Jan Kaya Mortesen fortalte, at den eksterne bogholder forventer, at pri-
sen for 1. år vil være ca. 5.000 kr. og følgende år ca. 3.000 kr. Jan Kaya Mortesen
oplyser, at klubben betaler pr. time, og at aftalen kan opsiges med dags varsel.

8. Fastsættelse af kontingent
Jan Kaya Mortensen oplyste, at oplægget til kontingent i indkaldelsen til general-
forsamlingen var baseret på, at foreningen ikke har nogen gæld til KSU udover 
opkrævningen for 4. kvartal 2017, idet KSU's kvartalsskrivelser ingen restance 
angiver. Desuden er der i den mellemliggende periode fra 4. kvartal 2016 til dags 
dato ikke fremsendt rykkerskrivelser på manglende kontingentbetaling fra KSU's 
side.
Desværre har det vist sig, at Caïssa Gladsaxe har en samlet gæld til KSU på ca. 
35.000 kr., når kontingentet for 4. kvartal 2017 medregnes. Sidste betaling til KSU 
var for 3. kvartal 2016.
Foreningens indestående på bankkonto er ca. 12.000 kr. Poul Erik Harders 
oplyste, at han netop har fået besked fra banken om, at indestående nu bliver 
frigjort fra foreningens konto, som hidtil har været under den tidligere kasseres 
kontrol, og overført til Poul Eriks konto. 
Der er ikke blevet opkrævet kontingent for foreningens medlemmer siden 1. 
kvartal 2016.

Caïssa Gladsaxe
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Flere muligheder for at  inddække foreningens gæld blev diskuteret og slutteligt 
stillede Jan Kaya Mortensen følgende forslag:

• Kontingent for 2016 opkræves ikke. Kontingentet eftergives foreningens 
medlemmer og tærer således af foreningens formue.

• Alle medlemmer betaler kontingent for hele 2017 (nye medlemmer i 2017 
dog først fra datoen for deres indmeldelse). Æresmedlemmer (3 stk.) 
opkræves ikke kontingent.

• Kontingent for 2017 fastholdes til gamle satser:

• Seniorer 410 kr. pr. halvår

• Juniorer 360 kr. pr. halvår

• Pensionister 290 kr. pr. halvår

• Hele kontingentet for 2017 opkræves på én gang.

• Det i indkaldelsen foreslåede tillæg på 150 kr. for andet halvår af 2017 
frafaldes.

• Kontingent for 2018 fastsættes som foreslået i indkaldelsen til:

• Seniorer 450 kr. pr. halvår

• Juniorer 300 kr. pr. halvår

• Pensionister 300 kr. pr. halvår

• Foreningens økonomi skønnes hermed ved udgangen af 2017 at se således
ud:

Beholdning 10. okt. 2017 12.000 kr.
Kontingent betalt for 2017 33.000 kr.
Betaling til KSU -35.000 kr.
Beholdning ultimo 2017 10.000 kr.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

9. Ekskludering af Helge Neesgård-Madsen i henhold til vedtægterne § 10
Bestyrelsen fremlagde bevæggrunde for at ekskludere Helge Neesgaard-Madsen 
for at have bragt klubben i miskredit. Eksklusion af Helge Neesgaard-Madsen blev
enstemmigt vedtaget.

10. Evt.
Under dette punkt blev diskuteret deltagelse på Gladsaxedagen, afholdelse af 
Junior Grand-Prix, bedre fremmøde på klubaftener fx ved at Caïssa-2k medlem-
mer laver forskellige, planlagte oplæg om tirsdagen.

Jan Kaya Mortensen Jan Montgomery Jesper Høyerup Thygesen
Formand Dirigent Referent

PppPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp
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Referat af Generalforsamling 30. maj 2017

1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen til årets generalforsamling, hvorefter Kaare Vissing 
Andersen blev foreslået og valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

2. Protokol
Der var ingen kommentarer til mødereferatet fra sidste generalforsamling, offentl-
iggjort i Caïssa nr. 372, september 2016.

3. Formandens beretning
Formanden, Poul Erik Harders, gennemgik sin beretning:
Det sidste år har været præget af en hel del udfordringer. Først og fremmest om 
kassererposten, idet Jan har været syg, og vi har haft udfordringer - specielt 
omkring kontigentbetaling. 
Medlemsmæssigt har vi haft god tilgang til Caissa 2000, hvorimod der har været 
en lille tilbagegang hos de øvrige medlemmer.
Hos juniorerne har Per Steenstrup stået for juniortræningen, og der har været 
pænt fremmøde.
Af aktiviteter har vi bl.a. haft holdturnering, klubmesterskab, hurtigskak, juleafslut-
ning  med holdlyn.
Desuden har Tommy Smidt, klubbens højst ratede medlem, lavet en trænings-
session for klubbens medlemmer.
Holdturneringen: Vi havde en god holdturnering. 1.-holdet rykkede som forventet 
op og var sikker på førstepladsen inden sidste runde. 2.-holdet klarede sig også 
godt – fik en fin 4. plads.
Med hensyn til fremtiden ser det rigtig godt ud for Caïssa 2000, da det ser ud til at 
der kommer flere og flere medlemmer. Juniorerne klarer sig også godt, selvom der
nok skal gøres en indsats, hvis vi skal opretholde medlemstallet.
Seniorafdelingen har et problem, tilgangen er ikke stor nok, så vi må gøre en 
indsats for at få nye medlemmer.
Topscorerpræmien for holdturneringen: Michael Madsen og Nienke van den Brink
Formandens beretning blev godkendt.

4. Regnskab
Der forelå ikke noget regnskab. Kassereren var ikke til stede og havde ikke meldt 
afbud.
Situationen blev debatteret en del, og der blev udtrykt megen kritik af situationen 
og af bestyrelsen. Konklusionen blev, at formanden snarest vil tage kontakt til 
kassereren og finde en løsning senest 1. juli 2017. Løsningen kan være at få 
regnskabet ført eksternt.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når der foreligger et regnskab. 
På denne vælges der også revisor.

Caïssa Gladsaxe
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5. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde fremsat forslag til ændring af vedtægternes § 6, så antallet af 
bestyrelsesmedlemmer udvides fra maksimum 5 til maksimum 6 medlemmer. 
Udvidelsen begrundes i, at den nuværende bestyrelse ønsker at udvide bestyrel-
sen med et medlem fra førsteholdet. § 6 lyder herefter i sin helhed (ændring 
markeret med blå tekst):
”§ 6 Valg
På den ordinære generalforsamling foretages valg til bestyrelsen, som består af formand, kas-
serer og yderligere 2, 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer. Valgbar til bestyrelsen er alle medlem-
mer, der er fyldt 18 år. Medlemmer under 18 år kan repræsenteres af dets forældre. En person, 
der er medlem af en konkurrerende skakforenings bestyrelse, kan ikke være medlem af 
bestyrelsen.
Medlemmerne vælges enkeltvis således:
Formand, 2. og evt. 4. bestyrelsesmedlem i lige år.
Kasserer, 1. bestyrelsesmedlem og evt. 3. bestyrelsesmedlem i ulige år.
Hvert år vælges en bestyrelsessuppleant.
Der vælges hvert år 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Ved frafald i bestyrelsen indtræder suppleanten. Kun hvis bestyrelsen ikke kan kompletteres 
ved hjælp af suppleant, kan bestyrelsen konstituere et nyt medlem.
Et bestyrelsesmedlem, der udmeldes af foreningen, udtræder samtidigt af bestyrelsen. Et 
bestyrelsesmedlem, der er forældrerepræsentant, udtræder ved barnets udmeldelse.
Juniorleder, klubbladredaktør og webmaster udpeges af bestyrelsen.
Ændringsforslaget vedtaget med 10 stemmer for, 0 imod og 1 undlod at stemme.

6. Valg
På valg var kasserer, 1. bestyrelsesmedlem og 3. bestyrelsesmedlem. Desuden 
ønskede bestyrelsen at få valgt et 4.  bestyrelsesmedlem.
Følgende blev genvalgt, begge med akklamation:
1. bestyrelsesmedlem: Carina Jørgensen
3. bestyrelsesmedlem: Jakob Trier
Desuden blev bestyrelsen udvidet med 
4. bestyrelsesmedlem: Jan Kaya-Mortensen
Jan kunne ikke være til stede og blev derfor valgt in absentia. Han blev valgt for 1 
år, da han som 4. bestyrelsesmedlem er på valg i lige år
Bestyrelsessuppleant: Kaare Vissing Andersen valgt for 1 år
Der blev ikke valgt en kasserer, da der ikke var nogen kandidater. 
Kasserersituationen vil blive behandlet på en kommende ekstraordinær 
generalforsamling, hvor der også skal vælges en revisor.
Herefter ser bestyrelsen således ud:
Formand: Poul Erik Harders
Kasserer: Vakant
1. bestyrelsesmedlem: Carina Jørgensen
2. bestyrelsesmedlem: Alex Madsen
3. bestyrelsesmedlem: Jakob Trier
4. bestyrelsesmedlem: Jan Kaya-Mortensen
Suppleant: Kaare Vissing Andersen

Skakforeningen
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7. Eventuelt 
Carl Aage Pedersen kommenterede det problematiske i, at vi nu har 2 klubmestre.
Alex Madsen var enig i, at det var noget rod. Formanden bebudede en løsning til 
den kommende turnering om klubmesterskabet.
Generalforsamlingen sluttede som traditionen byder med at formanden udbragte 
et Leve! for foreningen.

I generalforsamlingen deltog følgende:

Carl Aage Pedersen Michael Thorleif Olsen Per Steenstrup

Allan Hansen Nienke van den Brink 
repræsenteret af  
Hans van den Brink

Nikolaj, Sebastian og 
Tobias Brødsgaard 
repræsenteret af Ole 
Brødsgaard

Kaare Vissing Andersen Poul Erik Harders Jakob Trier

Carina Jørgensen Alex Madsen

Gladsaxe 30. maj 2017

Poul Erik Harders Kaare Vissing Andersen Alex Madsen
Formand Dirigent Referent
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Program

2018 Kl. Emne Specifikation

29.05. 19:30 Generalforsamling Mød op!

5.06. 19:00 Hurtigskakturnering 5.-7. runde

12.06. 19:00 Hurtigskakturnering udsatte partier

19.06. 19:00 Klubaften +
Hurtigskakturnering udsatte partier

26.06. Lukket Sommerferie

Juli. Lukket Sommerferie

7.08. 19:00 Klubaften
Ny sæson begynder

På klubaftener er der ikke planlagt særlige aktiviteter, men mød op til lidt hygge-
skak og samvær. Lejlighedsvis arrangerer vi små lynskakturneringer, hvor vi 
spiller alle mod alle for de fremmødte.
Ovenstående program går kun til 7. august, så følg med på klubbens hjemmeside 
eller vores opslagstavle i klubben, hvor vi annoncerer kommende aktiviteter.
Bemærk: 26. juni og hele juli måned har klubben lukket.

Undervisning for juniorer
Tirsdage kl. 17:00-18:30  Undervisning ved Per Steenstrup, som også informerer 
om, hvornår undervisningen begynder igen efter skolernes sommerferie.

Skakforeningen

Fra juniortræning 16. maj 2017

Casper Liu – Malte Erikstrup – Nienke van den Brink – Nikolaj Brødsgaard


