
Referat bestyrelsesmøde Skanderborg Skakklub tirsdag den 4. DEC 2019. 

 

Tilstede var: Kai Munk, Claus Qvist, Allan Andersen, Thomas Hansen, Hans Skovhus (referent) 

 

Der forelå flg. dagsorden: 

 

1. Julefrokost 

2. Byturnering 

3. Økonomi 

4. Kalender 1. halvår 2019 

5. Hjemmesiden 

6. Materialer 

7. Bordet rundt 

8. Evt. 

 

Ad1. Klubben afholder julefrokost lørdag den 15. DEC 2018 kl. 1700. Det blev besluttet, at indkøbe maden hos 

Slagter Byskov, Skanderborg til en pris af kr. 135 pr. deltager. Prisen er eksklusiv brød og smør som indkøbes 

separat. Medlemmernes pris til arrangementet er kr. 175. 

Hans har opgaven med at foretage bestilling og afhentning på dagen. Øl, vand og snaps indkøbes. Tovholder på 

det ikke endelig fastlagt. Det var hensigten, at der skulle laves en komplet plan for julefrokosten - hvem gør 

hvad? Det nåede vi ikke. Denne del af planlægningen må anses for værende væsentligt, og den SKAL tilgå før 

den 15. DEC. Der arbejdes på, at få en ressource til at klare køkkenet de første par timer. 

 

Ad2. Bjarne Berring forestår planlægningen af Byturneringen, der løber af stablen først i det nye år. Thomas 

laver et link til turneringen, så det er overskueligt for spillere at tilmelde sig. Det er planen det skal være en 7 

runders turnering. 

 



Ad 3. Kai redegjorde for, at et sponsorat for 2. holdet var på plads ved fa. Dot Steelcoating. Sponsoratet dækker 

indkøb af forplejning mv.. Kr. 14000 er tilgået klubkassen fra DSU for klubbens værtsrolle i forbindelse med 

UDM. Der var ialt et overskud fra UDM på kr. 22000, hvilket må siges at være særdeles tilfredsstillende. 

Der var en problemstilling med en førsteholdsspiller der ikke betalte kontingent, men forventede modregning i 

den ydelse der var stillet ham i udsigt. Sagen undersøges. 

Der var mulighed for at søge om junior instruktørstøtte på kr. 3000. Det søges afklaret med Bjarne Berring. 

Overskud i kaffekassen på kr. 2473, som hidrører fra alm. salg på klubaftener m.v.. 

Der udsendes snarest opkrævning på kr. 130 for den hurtigskakturnering der i øjeblikket spilles. 

Der var en debat om kørselsgodtgørelse, og der var enighed om, at der kunne udbetales et beløb på kr. 1,35 pr. 

kørt km, hvis der var tale om længere strækninger - eksempelvis Esbjerg, Thy, Sjælland. 

Bankospillet lørdag den 1. dec. havde givet et overskud på kr. 4260, hvilket også er i kategorien, særdeles 

tilfredsstillende. Der skal fremover indkøbes flere gavekort, istedet for at afregne med kontanter, da 

gavekortene kan indkøbes med 50% besparelse via Rema 1000, Stilling. 

Kai redegjorde for vigtigheden af, at der til alle udgifter i forbindelse med klubbens økonomi skal foreligge en 

kvittering. Kassereren har også et ansvar overfor Revisor m.v., og det dur ikke med udgifter der er 

udokumenterede. 

Ad 4. Kalenderen for 1. halvår blev løst drøftet. Der startes op 8. januar 2019 til første klubaften. Nærmere 

planlægning forestår og tilgår. 

Ad 5. Hjemmesiden blev omtalt, herunder at det er vigtigt, at der ikke forekommer interne uenigheder på 

hjemmesiden, men at disse søges afklaret internt. Det tjener ikke noget formål for samarbejdet, at 

forglemmelser, divergerende meninger o.s.v. omtales der. Det skal ikke her nærmere præciseres, men det er 

taget til efterretning. 

Ad 6. Vedrørende materialer er der indkøbt nogle poser/kasser til opbevaring af de nye brikker. 

Poserne/kasserne er i skrivende stund ikke blevet leveret. 

Ad 7. Klubben ønskede et møde med Rune Friborg der er blevet ansat af DSU. Mødet skulle inspirere til nye 

tiltag, for at skaffe medlemmer og øge interessen for skakspillet. Mødet søges afholdt den 13. DEC kl. 16-18. 

Thomas følger op, og finder ud af hvem der kan deltage. 

Ad 8. Intet at berette. 

Næste møde ikke aftalt. 

 


