Referat - bestyrelsesmøde afholdt i Skanderborg Skakklub tirsdag 29. Maj 2018.

Tilstede var bestyrelsesmedlemmerne: Allan E. Andersen, Kai Munk, Claus Qvist Jessen, Thomas Hansen, Hans Skovhus og bestyrelsessuppleant Bjarne B. Rasmussen.

Der forelå flg. dagsorden: 
1. Gennemgang af åbne punkter i referatet af 2. maj - godkendelse af referat.
2. Nyt fra formanden.
3. Ligaholdet.
4. Input til kalender.
5. Indbydelse til EMT, herunder fordeling af opgaver.
6. Indbydelse til efterårsturneringer, herunder fordeling af opgaver.
7. Indbydelse til UDM, herunder fordeling af opgaver.
8. Åbenhed omkring bestyrelsesmøder.
9. Indkøb af materiel - brikker, bræt m.v.
10. Evt.

Ad 1: Referatet gennemgået og tilrettet m.h.t. ordlyden/præciseringen af det aftalte vedr. ligaholdet. Nyt tilrettet referat medsendes dette referat.
Ad 2: Formanden orienterede om, at der for nylig havde været indbrud i Bellis. Det havde resulteret i, at nøgler til stedet skulle indpasses. Hvem af skakklubbens medlemmer der har nøgle til stedet skal fremover fremgå af hjemmesiden - Skanderborg Skakklub.dk Bjarne Bering er kontaktperson vedr. nøgler. 
Klubben har fået tildelt Ungdoms DM (UDM) der afholdes i Skanderborg i weekenden den 5. 6. 7. oktober 2018.
Ad 3: Formanden forklarede, at han havde talt med spillerne fra Ligaholdet, og herunder indhentet ligaspillernes synspunkter, hvorvidt de ville stille op for Ligaholdet under de nye betingelser, som primært går ud på, at der ikke udbetales honorarer i den størrelsesorden som hidtil har været gældende.
Med tilsagn fra 6 spillere fra Ligaholdet ville omkostningerne for disse beløbe sig til kr. ca. 34000, hvilket skulle være inden for rammen af det beløb klubben i skrivende stund kan disponere over. Dette er dog forudsat, at Nordea bidrager med de kr. 20.000 der er budgetteret med. Hvis dette falder på plads er beløbet til Ligaholdets råderum kr. 42000.  Allan forsøger at få en endelig afklaring med Nordea hurtigst, inden næste bestyrelsesmøde i juni måned. Det forsøges ligeledes at skaffe andre sponsorater til brug for Ligaholdet, ligesom en endelig afklaring af øvrige spillere kan ventes, når omfanget af sponsorater endelig kendes.
Det var også bestyrelsens holdning, at spillertruppen og sponsoraternes endelige størrelse, er en hastesag, der ikke kan trækkes i langdrag.
Ad 4: Input til årskalenderen blev diskuteret. Der afholdes 2 bankospil, et i november og 1 i december måned 2018. Ligeledes fastsat temaaftenerne med foredrag/og eller undervisning samt interne klubturneringer. Allan udsender kalender med datoer mv..
Ad 5: Allan havde lavet et oplæg til EMT turneringen der afholdes 17. 18. 19 august i Skanderborg. Der kigges på fordeling af opgaverne, og der var enighed om, at det ikke blot var bestyrelsen der skulle bidrage med opgaverne. Nogle af bestyrelsesmedlemmerne var også forhindret i at kunne deltage i den omhandlede weekend.
Ad 6: Indbydelse til efterårets turneringer omtalt. Nærmere herom når den udsendte kalender tilgår.
Ad 7: Allan havde lavet et oplæg til UDM. Der er budgetteret med ca. 48 deltagere og et anslået overskud til klubben på ca. kr. 17000 uden salg af drikkevarer, mad og diverse. Ligeledes her var det bestyrelsens holdning, at så mange som muligt gav sit bidrag til dette stævne, så det ikke kun var bestyrelsesmedlemmerne der skulle løfte opgaven. Det er klubben største arrangement, og dermed klubbens største indtægtskilde.
Ad 8: Bestyrelsen diskuterede, om det ikke ville være en god ide, at referaterne fra bestyrelsesmøderne tilgik klubbens hjemmeside i reduceret form, uden at nævne tal. Det var der enighed om søges implementeret.
Ad 9: Thomas havde undersøgt forskellige muligheder m.h.p. indkøb af brikker og bræt. Forskellige modeller blev demonstreret, og der var enighed om, at det endelige behov først skulle afklares, inden man foretog bestilling. Der kunne  fåes et udmærket sæt brikker og bræt til kr. 549 pr. sæt.
Ad 10: Allan redegjorde for, at det var ønskeligt, at der op til en ny sæson blev lavet et budget for året, således indtægter og udgifter var mere kendte faktorer. Medlemslisten tilrettes (ajourføres).
Allan foreslog, at bestyrelsen vedtog retningslinier med formålet for Skanderborg Skakklub.
Næste møde aftalt til tirsdag den 19. juni 2018 kl. 1730 i klubbens lokaler.
Det blev aftalt, at dette møde primært skulle indeholde:
- Ligaholdets skæbne
- Plan for EMT - detaljer - hvem gør hvad?

For referat: Hans Skovhus



