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  Formandens beretning:

Vi startede året med lidt udfordringer vedr. bestyrelsen. Martin 
Wiiberg trådte ud inden vi nåede at komme i gang, Thomas Christensen
som var suppleant trådte til. Men også vores ungdoms repræsentant 
Rasmus B. Pedersen trådte ud, her fandt vi desværre ikke nogen 
erstatning.

I løbet af året har vi fået ny hjemmeside (tak til Martin Lund & Kim 
Laustrup for det gode arbejde) Hvis der er nogle som har forslag til 
hvordan vi kan optimere vores hjemmeside løbene, er man meget 
velkommen til at komme med forslag.

Der er kommet undervisning ind på vores træningsaftener, de aftener 
hvor det har været muligt (tak til Martin L + Jan Kaas og en særlig stor 
tak til Mads Svendsen for de mange aftener han har undervist)

Vi har fået afprøvet et nyt spillested ved café i hallen, dette var ikke det
helt optimale, så vi blev i Aulaen/gymnastiksalen indtil vi ved årsskiftet 
blev ”smidt ud” Til gengæld har fået lov til at være i disse fantastiske 
lokaler, så nu håber vi, at vi kan blive her i mange år.

I det forgangene år har vi haft nogle udfordringer vedr. økonomi, 
derfor ligger der også et forslag til kontingentstigning som vi anbefaler 
alle stemmer for.

Vi har måtte overlade en af de få indtægtskilder vi har haft til 
håndboldklubben, om det er godt eller skidt afhænger af øjnene der 
ser.
Men vi ser os hele tiden omkring, hvor vi ellers kan hive lidt økonomisk 
støtte hjem.



Vores 2 årlige afslutninger (sommer & jul) forløb over alt forventning, 
der var ved begge afslutninger stor tilslutning, massere af glade 
skakfolk, nogle med deres familie andre uden, men alle var i højt 
humør, hvilket gør at det er en fornøjelse at lave disse arrangementer.

Vi har haft nogle ønsker om at flere skulle møde op til alm. 
træningsaften (specielt voksne) dette er blevet lidt bedre end de sidste 
par år, men stadig langt fra hvad vi håber på, det kunne være sjovt hvis 
vi kan komme op på 80% af medlemmerne hver aften, men vi også 
godt at det ikke er muligt, da der er flere der kommer langvejs fra.
Ser man på det som et skakspil svarer det jo lidt til at man øver sig på 
at spille skak kun med bønner og lader officererne blive hjemme ved 
træning.

Vi er begyndt at tænke på hvordan vi i fremtiden skal få ”nye” 
medlemmer, langt de fleste medlemmer kommer via skoleskakken, 
hvilket vi er meget glade for, men da John jo ikke har de unge ben 
mere, så bør vi meget snart se os om efter en afløser for John, selvom 
vi ved at det bliver nogle gigantiske sko at skulle udfylde. 
Kan den nye ”afløser” bare udfylde den ene tåspids, så er vi nået meget
langt. En kæmpe tak til John for det store arbejde med skoleskakken. Vi
håber trods alt at du bliver ved nogle år endnu � �

Vi har også i denne sæson fået nogle udefrakommende skakspillere, 
det er tydeligt at se og mærke at der er kommet ny energi til klubben. 
(Velkommen til Nørre Åby juniorskakklub) Vi er rigtig glade for at I har 
valgt at være en del af vores fællesskab, og vi ser frem til mange gode 
timer sammen.



Vi har haft nogle store udfordringer med at stille hold til holdkampene, 
specielt på Fynsserie holdet og på serie 1. holdet, vi har derfor valgt at 
trække serie 1. holdet. Det gør at vi nu har 16 spillere at trække på til et
hold.
Derfor vil jeg opfordre alle spillere at tjekke om man kan spille 
resterende kampe på Fynsserie holdet samt på serie 2 holdet og give 
holdlederne besked hvis man ikke kan (fynsserie = Carsten, serie 2 = 
John)

Hvad angår resultater som klubben har opnået, så vil jeg kun nævne en 
enkelt præstation som er lidt ud over det sædvanlige.  Nørre Åby 
Juniorskakklubs førstehold vandt den fynske pokalturnering for første 
gang nogensinde, hvilket var meget fortjent efter 2 andenpladser 2 år i 
træk. (stort tillykke herfra)

Fremtiden:
Bestyrelsen har valgt at genoptage en ny udgave af Nørre Åby Open, 
efter opfordring fra Jess. Det bliver som 6 mands grupper med 5 runder
(alle mod alle) nederste gruppe evt. som en monradgruppe, afhængig 
af antal deltager. Turneringen løber af staben torsdage i ugerne 14, 15, 
16, 17 & 18. Vi håber at rigtig mange af klubbens medlemmer deltager.
(Jess er primusmotor med assistance fra Arne) Indbydelse kommer 
snart på hjemmesiden.

Det bliver op til den nye bestyrelse at planlægge fremtiden, og
Derfor er det svært at spå om fremtiden, men vi kan forberede os 
bedst muligt ved at løfte i flok.
Hvis vi alle tager ansvar for vores klub og for de tiltag der kommer og 
støtter op omkring dem, samt er mest mulig behjælpelig for 
arrangører, holdledere, klubkammerater osv. så vil vi være meget 
bedre rustet til fremtiden.


