
Referat bestyrelsesmøde i Skanderborg Skakklub tirsdag den 16. oktober 2018 

 

Der forelå flg. dagsorden: 

1. Ny sidesponsor 

2. Opfølgning på UDM 

2a: Regnskab/opgørelse 

2b: Tilskud fra DSU til UDM 

2c: Klage over afvikling 

3. Trøjer og logo 

4. Økonomi 

4a: Kontingent status  

4b: fakturaer juniorskak 

4c: Honorering af Peter Grove for undervisning og efterfølgende øvrige undervisere 

4d: DSU tilgodehavende DM 2017. 

5. Banko 

6. Evt. 

7. Næste møde 

 

Deltagere: Allan, Kai, Thomas, Claus, Hans (referent) 

 

Ad 1: Der er tilgået klubben et sponsorat på kr. 4000, der er øremærket 2. holdet. Der arbejdes fortsat på 

yderligere sponsorater, men det er et sejt langt træk, så tidshorisonten er uvis. 

Ad 2: UDM blev afviklet efter planen. Stor tak til de personer der ydede en stor indsats i forbindelse med 

stævnet. Uden jeres deltagelse var det ikke muligt at arrangere sådan et stævne. Det er et stort arbejde, at få 

medlemmerne til at yde den frivillige indsats der er nødvendig. 

Ad2a: UDM viser et foreløbigt overskud på kr. 7047, men DSU skylder kr. 12000 for stævnet, så der er håb om, 



at overskuddet kan hæves til med det beløb. 

Ad2b: Forventer der tilgår kr. 12000 fra DSU 

Ad2c: I gruppen U8 under UDM var der en spiller der kom 45 min. for sent. Kampen blev med dommerens 

accept alligevel spillet, og det har medført en forældreprotest. Sagen er overgivet til DSU for afgørelse. 

Ad 3: Trøjer er klar hos Rema 1000, men det er logoet ikke. Vi er nødt til at vente til det logo er på plads, der 

skal pryde trøjerne. 

Ad 4: Foreløbig økonomiberegning ikke helt på plads. Afventer. 

Ad4a: Status er, at der mangler et par kontingent indbetalinger. Kaj rykker. 

Ad4b: Er på plads da Kai fik dette afstemt med Bjarne R inden mødet. 

Ad4c: Enighed om, at Peter Grove honoreres med kr. 500 for undervisning. Øvrige undervisere tilknyttet 

klubben honoreres med rødvin. Claus indkøber. 

Ad4d: DSU skylder formentlig klubben kr. 2000 efter afvikling af DM sidste år. Kai følger op efter at have 

konsulteret tidligere kasserer Bjarne, der ved mere om det. 

Ad 5:  Bankospillet afholdes lørdag den 1. december. 15. december afvikler klubben julefrokost. Datoerne 

tilvirkes kalenderen. Der skal bruges frivillige til kaffebrygning, smøre brød, udlevering af præmier, salg af 

plader og meget mere. Endelig plan udfærdiges ved næste møde. 

Ad 6: Det er planen, at afholde en lukket juleskakturnering for klubbens medlemmer. Datoerne bliver 27/11, 

4/12 og 18/12. 

Den 6/11 er træningsaften og den 13/11 overvejes det at afholde et lynskak klubmesterskab. 9 runder a 5 min.. 

Der er 2 tilmeldte til statusaftener i Bauhaus sidst på måneden. 

Ad 7: Næste møde tirsdag den 27. nov. 2018 kl. 1730. 

 


