
Referat fra Bestyrelsesmøde Skanderborg Skakklub 10.04.2019 kl 19.30 
    hos Torkild Salling, Kristiansbakken 24, Skanderborg 
 
Deltagere:  Torkild Salling, Kai S. Munk, Morten Rasmussen, Bjarne Rasmussen, Peer Jespersen 
Fraværende:  Claus Quist (afbud), Thomas Hansen (afbud) 
 
Agenda: 

1. Bestyrelsen konstitueres 
- Formand Torkild Salling, Kasserer Kai S. Munk, bestyrelsesmedlemmer Thomas Hansen, Morten 

Rasmussen og Claus Qvist.  Bestyrelsessuppleanter Bjarne Rasmussen og Peer Jespersen. 
2. Referat fra Generalforsamlingen 

- Referatet taget til efterretning. Kai får det lagt på hjemmesiden. 
3. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 020419. 

a. Ad 7  Den interne hurtigturnering den 27. april er der sendt indbydelser ud til. Bjarne R 
koordinerer med Bjarne T. Sidste tilmelding er ændret til den 23. april.  Kai sender 
indbydelsen ud den 20. april på mail til alle. Den eksterne hurtigturnering er der lavet 
oplæg til, Kai sender den til Morten. Den afholdes den 15. juni. 

b. Ad 8  Torkild står for at prøve en Mobilpay løsning der hedder Mobilpay box. 
c. Ad 20  Kai følger op med Dansk Skaksalg. Bl.a Chessbase køber vi der. 

4. Turnerings og aktivitetsplan 
a. 23. april kommer Jonas og fortæller om DM.  (Thomas) 
b. 30. april start på moderne 5 kamp.  7. 14. 21. 28. maj   
c. 31. maj Lys nat  (Bjarne R + Peer) 
d. 27. april hurtigskak for Skanderborg Skakklub (Bjarne T ? , Bjarne R aftaler med Bjarne T) 
e. 15. juni hurtigskak som åben turnering  (Bjarne R + Morten) 

5. Skoleskak 
a. Vi vil gerne finde en måde hvor skoleskak måske kan foregå i Sundhedscenteret samme dag 

som skakklubben (tirsdag) for på den måde at forsøge at få skoleskakken knyttet tættere til 
skakklubben.  Bjarne R prøver at finde ud af om det er muligt at komme i lokalerne tidligere  
om tirsdagen og om skoleskakspillerne vil være interesseret heri (via Inger Gjessø og 
skoleskakspillerne). – Hvis det skal rates skal det minimum 60 minutter per spiller. Detaljer 
for hvordan vi spiller sammen med skoleskakspillerne skal fintænkes. 

b. Peer snakker med Kim angående gymnasieeleverne. 
6. Sponsorer  

a. Torkild overtager sponsorkontakterne og laver et oplæg hertil. 
7. Ligaholdet 

a. Vi har et rigtigt godt (og ungt) ligahold som vi ønsker at bevare. Vi forventer det består, 
også med Mads A på holdet. Der er lidt tvivl om hvorvidt Peter Grove har tid til at spille for 
ligaholdet om søndagen da han er håndboldtræner; så kan vi måske få glæde af ham på 2. 
holdet der jo til næste år spiller på klubaftener. Kai nævnte at der måske var interesse for 
om Jackie Andersen kunne komme tilbage på holdet.  Torkild sender mail til 1. holds 
spillerne herom. 

8. Nordea 
a. Navnet skal ændres, vi skal ikke hedde Nordea Skanderborg skakklub fremover. Vi tager det 

på næste møde. 
9. EMT 

a. 23 – 25 august.  Morten tager udgangspunkt i indbydelsen fra sidste år, og laver oplæg og 
rundsender til hurtig besvarelse så den kan udsendes. 

10. Coach til nye spillere 
a. Peer vil tage dig kærligt af nye spillere og Kai er backup. 



11. Udsatte partier (interne turneringer) 
a. Vi har besluttet at såfremt partier ikke er færdige inden sidste runde, vil udsatte partier 

blive dømt til tab for begge spillere. Dette for at ingen får fordel af ikke at gennemføre 
partier. 

12. Hver tirsdag info til alle 
a. Torkild vil inden spillestart om tirsdagen orientere om kommende aktiviteter samt nyt fra 

bestyrelsen. 
13. Nøgler 

a. Torkild har fået nøgle med brik og nøgle til hængelås. Kai har fået nøgle, men brik mangler; 
når Kai får den gives den til Bjarne R;  Bjarne R har nøgle og nøgle til hængelås. Bjarne R 
følger op herpå. 

b. Der skal med garanti underskrift til Inger Gjessø på et tidspunkt.  
14. Info om den nye bestyrelse til DSU, 6.hk mm 

a. Kai følger op herpå. 
15. Delegeretmøde 21/4 15.15 i Svendborg 

a. Kai får en fuldmagt fra Torkild så han kan stemme på Skanderborg Skakklubs vegne. 
16. Dropbox adgang til de nye 

a. Morten snakker med Thomas om at få oprettet de nye med adgang hertil. Alternativt kan vi 
anvende en Google konto i stedet. 

17. Eventuelt 
a. Peer får taget billeder af alle medlemmer og laver en oversigt med navn på. Til anvendelse 

for alle i klubben. 
b. Vi har modtaget invitation til en bededagsturnering den 17. maj i Nordre, Morten lægger 

det på hjemmesiden. 
c. ½-dags/hel-dags planlægningsmøde i bestyrelsen. Vi foreslår at Thomas laver et oplæg og 

forslag til et sted og en dag hertil.  
18. Næste møde 

a. Mandag den 6. Maj kl 19.00 hos Torkild. 
b. Nye punkter til næste møde: 

▪ Revidering af budgettet 
▪ Integration af 1. holdet 
▪ Navneændring fra Nordea Skanderborg Skakklub 

 


