Referat, bestyrelsesmøde i Skanderborg Skakklub; tirsdag d. 11/9-2018
Tilstede:

Allan Erik Andersen (AA), Kai (KM), Hans Skovhus (HS), Thomas Hansen (TH) og
Claus Qvist Jessen (CQJ, referent).

Afbud:

Bjarne Berring Rasmussen (BBR) og Nikolai V. Pedersen (NVP).

Hængepartier fra sidste møde (14/8):
Logo til Ungdoms-DM:
TH:

En let ide er at tage DSU’s logo fra DM i Svendborg og lege lidt med det – evt.
farverne. Alternativt skal CQJ nok lege lidt med stregerne og lade TH’s grafiske
kollega klare forskønnelsen. Allerede dagen (15/9) efter fik vi dog DSU’s officielle ”ja”
til at bruge en variation af DM-logoet, så derved bliver det (CQJ).

Log-on på hjemmesiden
Dur ikke endnu. Det skal klares indenfor rimelig tid. TH er ”på” og Morten Ras. på sidelinjen.

4-By-Turnering:
CQJ:

Denne gang i Viborg (Herning i 2017), og Skanderborg i 2019.
Datoen er 24/10, og vi skal bruge 16 m/k. Colin er holdleder; CQJ skriver intro på
hjemmesiden.

Rema 1000, Stilling, lørdag kl. 10-15:
Kell er tovholder; HS, AA og CQJ er alle med mindst en del af tiden, mens BBR ”måske” er med.
Han har de store brikker, så dem skal vi i hvert fald lige have med – afhængig af vejret.

Ungdoms-DM:
Efterårets store arrangement. P.t. 25 deltagere tilmeldt, men vi kan få over 100.
Joblisten er lavet, og de fleste felter er fyldt ud.
•

Fredag:

Én runde

•

Lørdag :

To el. tre runder (afh. af om der spilles 5 el. 7 rd.)

•

Søndag:

To el. tre runder (afh. af om der spilles 5 el. 7 rd.)

Overnatning: 150 kr. for weekenden; mad uden overnatning 300.

AA:

Vi tilbyder alle vore skoleskakelever gratis deltagelse – normalt gebyr 100 kr. Det har
vi kommunepenge til.

Holdskak:
Holdledere: Allan A.

(1. holdet)

Colin

(2. holdet)

BBR

(3. holdet)

Aksel

(4. holdet)

Uformel og social sæsonstart uden lige-på-turnering?
JA! En turnering er ikke den bedste måde at sige ”velkommen” til eventuelt nye medlemmer, så lad
os hellere lave plads til en ”social” hyggeaften. Vi skal jo tage godt imod eventuelt nye medlemmer.

Logo?
Vi har faktisk ikke noget rigtigt logo, men det skal vi have (CQJ/TH-ide). CQJ laver hurtigst muligt
en skitse, og TH forsøger at bestikke en god grafiker med lidt god rødvin.
Når logoet er klar, skal vi have T-shirts og poloer til folket.

Vagtplan til åbne-lukke på klubaftenerne:
Skudt til hjørne. Antallet af nøgler er ret begrænset.

Økonomi:
Girokort er sendt ud pr. mail. Tjek lige Jeres post ଇ
KM har mailet DSU for vores tilgodehavender og skrevet at indtil vores tilgodehavender er betalt til
klubben vil KM modregne EMT afgifter heri (foreløbig tilbageholdes 960kr fra sommer EMT).

Ældreskak:
HS havde 12 deltagere sidste uge (første gang efter ferien). Ser lovende ud.

Næste møde:
Tirsdag d. 2/10 kl. 17.30 = lige inden UDM.

CQJ

