
Referat fra Bestyrelsesmøde den 5. Februar 2019 kl 16.30-18.25. 
 
Det blev et møde med få deltagere, idet Hans og Allan måtte melde fra på dagen pga sygdom. Og Claus nåede det 
ikke.  
 
Deltagere: Thomas Hansen, Bjarne Rasmussen, Kai S. Munk (ref). 
Fraværende: Hans Skovhus, Allan Andersen, Claus Quist. 
 
 
Agenda: 
 

1. Økonomi  
- Jens K arrangement fik vi 1000kr i tilskud til fra 6. HK 
- Tilskud fra Instruktøransøgningen har vi ikke hørt noget fra endnu  
- Rema1000 siger Keld gerne vil sponsorere gavekort til både Byturnering og hurtigskakturneringen 

senere. 
2. Bellis, fra brugermødet:  

- Ordensregler lavet for at undgå ”sladder og rygter”. De hænger i gangen.  
- Udkørsel er det regionen der bestemmer. 
- Branddør i vores spillelokale er det også Regionen der har bestemt (nok pga uheldet).  
- Vi må kun bruge køleskab i spillesalen, dog også de andre når vi fjerner ting efter os.   
- Banko er det slut med efter at Handicaporganisationen med deres Banko udstyr er flyttet. Keld har 

heller ikke tid til dette mere. 
- Sommerferie:  17/6-30/8,  Vinterferie  16/12-3/1 
- I forhold til vores EMT bør det undersøges om det er et problem - ALLAN 

3. Hjemmesiden – opdateringer  (referater/kalender)   
- Thomas kigger på anden måde at anvende kalender på 
- Indtil da opdaterer Thomas kalenderne og Morten hjælper når Thomas beder om det. Thomas 

tilsikrer at kalendrene er opdaterede. 
4. Logo – Der forventes først at ske noget hen omkring sommerferien. Det er Thomas der følger herpå. 
5. Opdatering af klubbens historie.  KAI snakker med Asger J Andersen om mulighederne her. 
6. Mobile pay løsning. Tages på næste møde. 
7. Franskbrød. Der vil som udgangspunkt være franskbrød til alle tirsdagsaftener, hvorfor man ikke behøver 

spise hjemmefra. 
8. Hurtigskak i april. Rema 1000 vil godt være sponsor m.h.t. gavekort. Indbydelsen skal udfærdiges med omhu, 

så sidste års mindre heldige udformning/formulering undgås. Turneringen gennemføres uanset deltagerantal 
(skal også stå i indbydelsen). Vi foreslår en førstepræmie på 3.000kr for at højne interessen for turneringen. 
2. præmie på 2.000kr og 3. præmie på 1.000kr. Derudover ratingpræmier. Vi foreslår det som en stor Monrad 
gruppe. – Allan er tovholder herpå. 

9. Lys nat. Bjarne er tovholder herpå. 
10. Chessbase undervisning.  Morten har tilbudt sig. Det skal være et tilbud til alle klubbens medlemmer. Der var 

forslag om at tilbyde det brede (i 6.HK).   KAI følger op herpå.  
11. Mesterklassen bør spille om Søndagen. Der skal indsendes forslag til 6. HK om at Skanderborg Skakklub 

ønsker Mesterklassen skal spille om Søndagen (ikke hverdagsaftener). Vi har gode argumenter herfor. Det er i 
Marts generalforsamling afholdes, hvorfor forslag snarest skal fremsendes.  THOMAS følger op herpå med 
Morten.  

12. Simultanskak 30. marts.  Det undersøges, om det til arrangementet den 30. marts  kunne være en mulighed 

at spille noget simultanskak ved enten Jonas Bjerre eller Mads Andersen. CLAUS følger op herpå. 
13. UDM. Det har vi tidligere besluttet at den vil vi lægge billet ind på.  ALLAN får igangsat dette. 
14. Skanderborg Bibliotek har fremsendt en invitation til klubben om at komme og promovere skakspillet  i 

Biblioteket. Bestyrelsen synes det er en god ide, og ALLAN vil sige ja tak til invitationen da vi er klar hertil. Det 
skal formentlig være en hverdag i tidsrummet fra ca. kl. 1000-1500, så det bliver formentlig pensionisterne 
der vil møde op. Såvel Hans som Bjarne og Kai er klar.  ALLAN følger op. 



15. Skakbladet i fysisk form. Er dette et ønske/behov? Hvem kan/vil stå for det, og hvad er økonomien heri. 
CLAUS følger op på denne. 

16. Årets Idrætsudøver i Skanderborg (Jonas)  -  CLAUS følger op herpå. 
17. Diverse   

- skakoprydning  9/2 09.30  BJARNE er tovholder herpå. Thomas og Holger hjælper til. 
- smørrebrød til bestyrelsesmødet droppes. Da vi har aftalt at der ”altid” smøres franskbrød til 

klubaftenen, så spiser vi dem. 

- Næste møde:  Tirsdag 19. marts kl 16.30 – 18.30 (den 12/3 duer ikke pga flere 

holdkampe).  
 

 
 
 


