
 

Referat af Bestyrelsesmøde, Skanderborg Skakklub, tirsdag den 020419. 

Tilstede var: Kai Munk, Allan Andersen, Claus Qvist, Thomas Hansen, Bjarne B. Rasmussen, Hans Skovhus 

(referent). 

Der forelå flg. dagsorden: 

1. Skanderborg sølv ved DM , spillerne skal vide vi har et førstehold næste år ?! – 5 min 

2. Jonas årets idrætsudøver i Skanderborg – hvorfor havde vi ikke meldt det ud? – 5 min 

3. 3.       Økonomi , Kai - 20 min 

a. Regnskab 2018 

b. Budget 2019+2020 

4. 4.      Generalforsamling 9. april, Kai - 10 min 

a) Forslag til besltyrelsesposter er næsten på plads 

b) Dirigent og referent 

c) Under evt vil der blive tak til visse 

d) Under evt vil der blive uddelt præmier fra byturnering 

e) Under evt nævnes tilmeldingsskema til chessbase event 

f) Plan for kommende sæson 

5. Bellis: Sommerferie: 17/6-30/8, Vinterferie 16/12-3/1. Er det et problem i forhold til EMT – Allan  

min 

6. Sponsorater, Allan - 5 min 

7. Hurtigskak, datoer: klubturnering og turnering med eksterne. 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 - 10 min 

8. Mobil pay løsning – 2 min 

9. Lys nat. Bjarne– 2 min 



10. Chessbase. Kai – 5 min 

11. Mesterklassen spille om søndagen, Allan har deltaget i generalforamling i Chesshouse, Allan – 5 

min 

12. Simultanskak afholdt 30. marts, Claus – 5 min 

13. Tjen penge til din forening – samarbejde (smukfest) - Kai og Bjarne deltager 8.juni i Låsby – 2 

min 

14. Pokalskak – 1 hold tilmeldt, Allan – 3 min 

15. Sommerferie for børn og unge - Bjarne - 2 min 

16. Erik Kjærgård har store udendørs brikker mm – 5 min 

17. Skanderborg skakklub moderne 5-kamp – 5 min 

18. Nye potentielle medlemmer i dag ? – 5 min 

19. Træning 23. april, Claus – 3 min 

20. Instruktørforeningen tilskud, noget nyt, Bjarne – 2 min ? 

21. evt – 2 min 

22. næste møde – 5 min 

 

Ad 1: Skanderborgs 1. hold vandt som bekendt sølv ved DM. Det er en realitet, at klubben også næste sæson 

2019-2020 har et ligahold. Den nye bestyrelse tager kontakt til spillerne efter at nye bestyrelse er på plads efter 

Generalforsamlingen m.h.p. at se hvilke muligheder der foreligger for at stille med det stærkeste hold. Allan 

har meddelt, at han også i den nye sæson vil være til disposition som holdleder. 

 

 

Ad 2: Flere klubmedlemmer har forespurgt, hvorfor det ikke var udmeldt, at Jonas blev årets idrætsudøver i 

Skanderborg kommune. Årsagen var, at Kultur og Fritidsudvalget havde anmodet om, at det ikke blev udmeldt 

før den egentlige kåring. 

Ad 3a: Kai redegjorde for økonomien, og bestyrelsen har underskrevet det, ligesom revisoren har godkendt 

det. Det vil herefter blive indsendt til Skanderborg kommune, hvilket kræves for at kunne modtage tilskud. 



Ad 3b: Budgettet blev gennemgået og budget for 2020 bliver formentlig revideret når den nye bestyrelse er 

tiltrådt. 

Ad 4a-f: Bestyrelsen har sonderet terrænnet m.h.p. at kunne etablere en ny bestyrelse efter 

Generalforsamlingen, da det er kendt at formanden Allan Andersen og bestyrelsesmedlem Hans Skovhus 

udtræder. Det ser ud til, at der er fundet nogle gode emner, og det er så op til Generalforsamlingen at foretage 

valget. 

Bestyrelsen vil foreslå Anders Haarup som dirigent og Hans Skovhus har påtaget sig referentrollen. 

Under evt. på Generalforsamlingen vil der blive rettet en tak til visse personer - nærmere må vi afvente. 

Det er ligeledes hensigten, at der vil blive uddelt præmier fra byturnerningen, der gerne skulle være 

færdigspillet inden Generalforsamlingen. 

Det vil være muligt til Generalforsamlingen at tilmelde sig Chess Base. Mail udsendes snarest af Kai for at få 

overblik over hvor mange der er interesserede. Det bliver den 4. og 11. juni der bliver afsat til installation m.v. 

af systemet. 

Allan afleverede plan/oplæg til kommende sæson, som evt. kan diskuteres af medlemmerne på 

Generalforsamlingen. Det er så op til den nye bestyrelse at træffe beslutning om det endelige udfald. 

Ad 5: Allan oplyste, at der ikke var problemer med at gennemføre EMT i klublokalerne, da vi selv har nøgler og 

kan komme ind, selvom Bellis har ferielukket. 

Ad 6: Problematikken vedr. sponsorater er fortsat uafklaret. Der arbejdes fortsat på muligheder. 

Ad 7: 27. april afholdes den interne hurtigskakturnering, og 15. juni den eksterne. Allan afleverer et oplæg, og 

der fintænkes nærmere over grupperingerne. 

Ad 8: Udsættes til videre foranstaltning - ny bestyrelse. 

Ad 9: Afholdes sidst i maj. Bjarne Bering er tovholder, og det er planen at låne Anders Haarups indkørsel. Bjarne 

tager kontakt til Erik Kjærgaard der har nogle store udendørs brikker, som vistnok tilhører klubben - se pkt. 16. 

Ad 10: Det er hensigten, at den første dag skal anvendes til installering af Chess Base på de interesseredes 

computere, og næste dato anvendes til undervisning i brugen - den 4. og 11. juni. 

Ad 11: Allan har deltaget i 6. Hovedkreds' generalforsamling i Chess House, Aarhus. Der kunne ikke skabes 

enighed om at spille om søndagen, da flere klubber ikke havde rådighed over lokaler om søndagen. Referatet 

tilgår senere fra Hovedkredsen. 

Ad 12: Konsultationsskak dagen den 30. marts ved Kulturhuset i Skanderborg blev vendt. Enige om, at det var 

et vellykket arrangement. En del publikummer spillede skak, og der var ikke tvivl om, at interessen var tilstede. 

Vi var heldige med vejret, og noget lignende vil blive søgt gentaget. 



Ad 13: Kai og Bjarne mødes med repræsentant for Smuk Fest i Låsby den 8. juni, for at høre nærmere om, hvad 

Festivalen kan tilbyde klubben for at tjene penge til klubben. 

Ad 14: Pokalskakturnering. Klubben er repræsenteret med et hold fra øverste hylde. 

Ad 15: Sommerferie arrangement for børn og unge bliver afholdt tirsdag den 2. juli, onsdag den 3. juli og 

torsdag den 4. juli i tidsrummet fra kl. 14-17 ved Kulturhuset. Bjarne Bering er tovholder, og han mangler 

medhjælpere. Giv Bjarne et praj hvis du kan hjælpe til. Klubben bliver belønnet med kr. 1000 for 

arrangementet, så der bliver også råd til en is. 

Ad 16: Se pkt. 9. 

Ad 17: Et oplæg blev præsenteret. Thomas kigger på det sammen med evt. andre forslag. 

Ad 18: Det kan være et problem, at finde nogen til at tage sig af nye klubmedlemmer, da næsten alle er 

involveret i at spille på klubaftenerne. Den nye Bestyrelse vil tage det op, og søge at finde en løsning. 

Ad 19: Vedr. træningsaften den 23. april. Claus arbejder videre med ideer til program. 

Ad 20: Instruktør tilskud plejer at blive tildelt af 6. Hovedkreds, men der er ikke tilgået nogen midler i skrivende 

stund. Allan følger op. 

Ad 21: Thomas efterlyste bespisning. Synes ikke det er rimeligt at køre direkte fra job og til Bestyrelsesmøde og 

efterfølgende skak. Aftalt at spørgsmålet om bespisning afklares af den nye bestyrelse. 

Ad 22: Næste møde aftalt til onsdag den 10. april kl. 19, men kan evt. ændres under hensyn til ny Bestyrelses 

ønsker. 

 

 


