
Referat Bestyrelsesmøde, Skakklubben tirsdag den 190319. 

Til stede var: Allan E. S. Andersen, Kai Munk, Bjarne Bering Rasmussen, Hans Skovhus (referent) 

Der forelå  nedennævnte dagsorden. 

 

Dagsorden  for bestyrelsesmøde den 19. Marts 2019 kl 16.30 

1. Opfølgning på referat fra 5. februar  -  0.30 min 
a. Sommerferie:  17/6-30/8,  Vinterferie  16/12-3/1. I forhold til vores EMT bør det undersøges om det 

er et problem - ALLAN 
b. Kalenderne er fortsat ikke i sync – Thomas 

c. Logo – Hen over sommerferien – Thomas 

d. Klubbens Historie – Asger J er sat herpå - Kai 

e. 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. 

f. Lys nat. Bjarne er tovholder herpå. 
g. Chessbase undervisning.  Morten har lavet oplæg, mail fra 12. marts.  
h. Mesterklassen bør spille om Søndagen.  THOMAS følger op herpå med Morten.  

i. 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. 
j. UDM. Det har vi tidligere besluttet at den vil vi lægge billet ind på.  ALLAN får igangsat dette. 
k. 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. 

l. 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 
m. Årets Idrætsudøver i Skanderborg (Jonas)  -  CLAUS følger op herpå. 

 

2. Økonomi – 0.12 min 

a. Regnskab 2018 skal underskrives af resten af bestyrelsen. 

b. Instruktørforeningen tilskud, noget nyt ? 

c. Gavekort til byturnering sørger Kai for med Keld (Rema1000) 

d. Ligaholdet budget og udgifter 

3. Generalforsamling – indkaldelse – mail 12. marts - 5 min 

4. Vedtægterne: Tvivl om forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen. Disse love 

indføres i klubbens forhandlingsprotokol. – 3 min 

5. Sponsorater – bl.a. Zitcom – Allan – 5 min 

6. Mobil pay løsning – 5 min 

7. Hvordan kommunikerer vi, og hvad kan man forvente – 5 min 

8. Tjen penge til din forening – samarbejde  (smukfest)  - mail af 5.03.2019 – 5 min 

9. Sommerferie for børn og unge  -  mail af 28.02.2019  -  5 min 

10. Rune Friborg summemøde mm – mail af 25.02.2019  -  5 min 



11. Generalforsamling i hovedkredsen 31. marts 2019 i Chesshouse, mail af 24.02.2019  -  5 min 

12. Dialogmøde med Idrætssamvirkets bestyrelse den 4. marts ?  -  5 min 

13. Foreningens aften den 26.03.2019 – mail af 19.02.2019  -  5 min 

14. Idrætssamvirket møde 11. april – mail af 11. marts - 5 min 

15. Næste møde  -  5 min 

16. Eventuelt  -  5 min 

Ad 1a: Bellis er lukket i tidsrummet. Det undersøges nærmere ved Allan, hvornår EMT kan gennemføres. 

Ad 1b og 1c: Udskudt da Thomas ikke var fremmødt. 

Ad 1d: Asger J. Andersen har indvilliget i at grave i historiebøgerne. 

Ad 1e: Dato for hurtigskakturnering sponseret af Rema 1000 bliver lørdag den 270419 kl. 9-19. Hurtigskak 

for klubbens medlemmer søndag den 120519. 7 runder a´20 min. + 5 sek. Tillæg pr. træk. Oplæg 

udfærdiges af Allan således det er klart til hjemmesiden 240319. 

Ad 1f: Bjarne Bering tager sig af opgaven. 

Ad 1g: Enige om, at det er et godt oplæg Morten har udfærdiget. Kai  tager kontakt til Morten m.h.p. det 

videre forløb. 

Ad 1h: Enige om, at det er fornuftigt at spille om søndagen. Allan tager det op på generalforsamlingen i 

hovedkredsen den 31/3. 

Ad 1i: Claus følger op med Simultanskak og prøver at få noget i Uge Bladet om arrangementet. 

Ad 1j: UDM afholdes i år i Køge. Er besluttet, så ikke mere snak om det. 

Ad 1k: Tidspunktet hvor invitationen gjaldt er forpasset, men det er en god ide, og Allan forsøger at finde 

en ny dato. Tidspunktet skal formentlig være i dagtimerne, og det må være noget for pensionisterne. 

Ad 1l: Det undersøges om der er stemning for et skakblad blandt medlemmerne. Alternativt kunne det 

være noget der blev bragt på hjemmesiden. Undervisning, Læring el. andet. 

Ad 1m: Det bliver udmeldt efter den 260319, at Jonas er kåret som årets idrætsudøver i Skanderborg, da 

denne dato er hvor kåringen finder sted. 

Ad 2: Regnskabet underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Der er intet nyt om evt. 

tilskud fra instruktørforeningen. Det blev ansøgt i december måned. Gavekort til byturneringen sørger Kell 

Hansen og Kai for kommer i hus via Rema. Allan havde udfærdiget oversigt over ligaholdets udgifter, 

specificiret, hvor meget de enkelte spillere havde kostet klubben. Samlet resultat var en udgift på kr. 30001. 

Hertil skal tillægges ca. kr. 9000 til kørepenge, overnatning, hvilket også andrager 2. holdet (kørepenge). 

Ad 3: Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 9. april 2019. Formand Allan og Hans ønsker ikke genvalg. 

Ivan har meldt sig som referent, og Anders Haarup som dirigent (sidstnævnte bestyrelsens forslag).  Det 

foreslåes at kontingentet forbliver uændret. Allan havde udfærdiget et oplæg til dagsordenen. 

Gennemgået. 

Ad 4: Vedr. vedtægterne. Hvis der opstår tvivl om vedtægterne er det generalforsamlingen der afgør 

tvivlen. En egentlig forhandlingsprotokol er ikke eksisterende, fordi der aldrig har været en tvivl. 



Ad 5: Det forventes, at Nordea fortsat sponserer med kr. 10.000. Der forhandles fortsat med en anden 

sponsor samt Skanderborg kommune. Allan er tovholder. 

Ad 6: Udskudt da Thomas er tovholder og ikke var tilstede. 

Ad 7: Kommunikation internt i Bestyrelsen er selvfølgelig vigtigt. Redegjort for nogle episoder, hvor 

kommunikationen havde svigtet – eksempelvis ved telefonopkald. Enige om at besked bør indtales, om 

årsagen til henvendelsen. 

Ad 8: Det undersøges om Smukfest kan byde ind på en opgave, hvor skakklubben kan deltage. Det kunne 

eksempelvis være et tilbud om et spil skak i skoven. Peter Ib fra festivalklubben afholder møder med 

interessenter, og det blev besluttet, at klubben ved Kai og Bjarne Bering møder op den 8. juni i Låsby, hvis 

man kan få et mødetidspunkt med Peter Ib. 

Ad 9: Bjarne Bering vil gerne påtage sig opgaven. Der gives et tilskud fra Skanderborg kommune på kr. 1000 

til de foreningen de vil arrangere. 

Ad 10: Claus følger op. Han har deltaget i summemøderne med Rune Friborg. 

Ad 11: Allan deltager i hovedkredsens generalforsamling. 

Ad 12: Skakklubben deltager ikke, da det ikke skønnes at have nogen større relevans. 

Ad 13: Foreningens aften er den 26. marts. Det er en klubaften. Uvist om klubben deltager. 

Ad 14: Idrætssamvirkets møde. Skanderborg Skakklub deltager ikke den 11. april.  

Ad 15: Næste møde bliver tirsdag den 2. april kl. 1630. Forberedelse til generalforsamling, og uddeling af 

opgaver. 

Ad 16: Pokalskak afholdes den 1. april i Randers. Den 4. januar 2023 har Skanderborg Skakklub 100 års 

jubilæum. Enige om, at der snarest startes op m.h.t. forberedelse, sponsorater m.v.. 

 


