Referat - bestyrelsesmøde i Skanderborg Skakklub, tirsdag 19. Juni 2018.

Tilstede var bestyrelsesmedlemmerne: Allan E. Andersen, Kai Munk, Thomas Hansen og Hans Skovhus. Der forelå afbud fra Claus Qvist Jessen.

Der forelå ikke nogen dagsorden, men jf. referat fra sidste bestyrelsesmøde var det på forhånd bestemt, at emnerne primært var ligaholdets skæbne og planlægning af EMT.
Vedr. ligaholdets skæbne er status nu, at ligaholdet fortsætter under de ændrede vilkår såfremt Nordea vil sponsere med de forventede kr. 20.000. Der forventes en afklaring vedr. dette om 2-3 uger.
Allan vil informere bestyrelsen, når der forelå en afgørelse.
Der arbejdes iøvrigt stadig på at skaffe øvrige sponsorater. Flere emner er i spil, men det er en langvarig proces. Nærmere tilgår.
Skanderborg Skakklub har været udsat for et databedrageri ved at en mail fremsendt til kasserer Bjarne Tornbjerg afsendt af en falsk "Allan", der beder om at få overført 2650 Euro.
Pengene blev sendt, ca. kr. 20.000, og kasseren blev for sent opmærksom på, at det var et svindelnummer, så pengene må anses for tabte. Der er sket anmeldelse til såvel Nordea som politiet.
Bjarne Tornbjerg har beklaget det skete, og har tilbudt at betale pengene retur til Skakklubben af egen lomme.
Bestyrelsen har drøftet sagen, og en enig bestyrelse af de tilstedeværende var enige om, at Bjarne ikke skal betale pengene tilbage. Der er tale om et svindelnummer, og det vil ikke være rimeligt, at Bjarne skal stå alene med det tab. Det skete kan man ærgre sig over, men af skade bliver man sjælden rig, men nok lidt klogere. Klubben bærer det fulde tab.
Det blev oplyst, at klubben har et indestående i Den danske Bank i form af nogle investeringsbeviser. Enige om at beviserne sælges, og overskuddet tilgår foreningens konto i Nordea.
Der bliver udfærdiget et kort notat på hjemmesiden vedr. svindelsagen til orientering for medlemmerne. Allan sørger for dette.
Indkøb af skakbrikker sættes foreløbig på pause indtil klubben har overblik over den økonomiske situation.
Det arrangement som Claus Qvist har arbejdet på at få søsat til en temaaften i januar 2019 blev vendt, og bestyrelsen valgte at give grønt lys til arrangementet. Der søges om tilskud til det.
Thomas arbejder fortsat på at få bestyrelsens referater på hjemmesiden.
Endelig planlægning af EMT stævnet skal være på plads til næste møde der blev aftalt til tirsdag den 14. august 2018 kl. 1730 i klubbens lokaler.
Inden da har Formanden spurgt de medlemmer der tidligere har forhånds tilkendegivet, at de gerne vil hjælpe til diverse arrangementer.  Endelig plan udfærdiges på dette møde.

For referat: Hans Skovhus





