
Referat fra Bestyrelsesmøde Skanderborg Skakklub 06.05.2019 kl 19.00 
    hos Torkild Salling, Kristiansbakken 24, Skanderborg 
 
Deltagere:  Torkild Salling, Morten Rasmussen, Bjarne Rasmussen, Claus Qvist, Thomas Hansen, Kai S. Munk 
(ref) 
Afbud: Peer Jespersen 
 
Agenda: 

1. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 100419.   
a. 11. Det er aftalt at der næste år skal afsættes minimum 3 tirsdage til udsatte partier; på 

disse aftener kan der så arrangeres andre aktiviteter. Bestyrelsen vil komme med forslag 
hertil. 

Referatet hermed godkendt. 
2. 1. holdet og 2. holdet  

a. Alle førsteholdsspillerne er på plads. Det er sponsorater som tilsikrer førsteholdet, og der 
er nu fuld dækning til førsteholdet udelukkende baseret på sponsorater. 

b. Vi har 8 spillere på 2. holdet, men 2-3 har svært ved at deltage på hverdage. Bestyrelsen vil 
overveje hvordan vi kan styrke 2. holdet for at få det tilbage i 2. division. 

3. Sponsorater og sponsorer   
a. Aktiviteter 

i. Torkild havde lavet oplæg til hvordan vi fremadrettet kan skaffe flere ”mindre” 
sponsorer, men også gerne større sponsorer. 

ii. Sponsorbrev som Claus har lavet oplæg til, sender han til Torkild. Torkild arbejder 
videre på dette. 

b. platin, guld, sølv og bronze  
i. Fordelingen tager bestyrelsen op til revision. 

c. Anonym sponsor 
i. Vi har fået tilskud fra anonym sponsor hvilket vi i bestyrelsen siger tak for – 

bestyrelsen er bekendt med doner. 
4. Revidering af budgettet   

a. Budget for 2019 og 2020 blev revideret. 
5. Ansvarsområder, uddelegering af ansvar – Morten lægger det på hjemmesiden 

a. Bestyrelsesmøder, opfølgning, dagsorden og referat - Kai 
b. Køkken – Bjarne R 
c. Presse og PR – Claus,  skoleskakken – Bjarne R 
d. IT og hjemmesiden - Morten 
e. Turneringsorganisator og indpisker – Morten (backup Torkild) 

i. Styr på aktivitets/opgavelisten 
f. Skoleskak og integration med Skakklubben – Bjarne R 

i. Thomas vil lave oplæg til at skoleskakspillere også kan spille om tirsdagen lige 
inden skakken starter, så vi får en bedre integration. 

g. Kontakt, nøgler og logistik omkring Bellis – Bjarne R 
i. Nøgler har: Bjarne R+brik, Torkild+brik, Kai kun nøgler. 

h. Kaffekassen – Bjarne R 
i. Aktiviteter i form af træning, arrangementer mm – Thomas (backup Claus) 
j. Mobilepay betalinger - Torkild 

6. Integration af 1. holdet  
a. Bestyrelsen har hidtil ikke været gode nok til at inddrage 1. holds spillerne til aktiviteter på 

klubaftenerne. - Thomas kommer med oplæg. 



b. Mentor ordning, således at når man har spillet et parti, sender man det til en mentor som 
så kan vurdere partiet – Thomas følger op herpå. 

7. Beløb til interne aktører (f.eks til en fra ligaholdet)  
a. Der er en fast pris på 500kr for foredrag og lignende i klubben. 

8. Hold kaptajner - skal på hjemmesiden – Morten får det lagt på hjemmesiden 
9. Navneændring fra Nordea Skanderborg Skakklub til ?  

a. Vi vil nu ændre navnet fremadrettet til Skanderborg Skakklub, indtil en evt ny 
hovedsponsor vælges – Torkild får det ændret 

b. Facebook gruppen skal også ændres – Morten følger op herpå 
10. Arrangement med Jonas 23. april afholdt 

a. Det var et rigtig godt arrangement, og vi har store roser til Jonas herfor. 
11. Intern Hurtigturnering 27. april blev aflyst  

a. Det var et uheldigt tidspunkt; næste gang vil vi lægge det på et andet tidspunkt. 
12. Hurtigturneringen den 15. juni  

a. Indbydelse er oprettet og ligger på nettet.  
b. Allan A har lavet en fin indbydelse som vi kan uddele når vi er på besøg i andre klubber. 
c. Torkild og Morten inviterer andre klubber. 

13. Moderne femkamp turnering startet  
a. Første runde er afviklet ok. – Thomas uploader resultaterne. 

14. EMT 23. august  
a. Inbydelse ligger på nettet. 
b. Torkild får Allan til at lave et oplæg, og Torkild og Morten får det distrubueret til andre 

klubber. 
c. Torkild forsøger at få det lagt på DSU hjemmesiden og Politiken Cup. 

15. Europacup deltagelse den 9.-17. nov. i Budva, Montenegro  
a. Torkild følger op på om der er flere fra første holdet der er interesseret. Pt er der 4: Mads 

Boe, Filip Boe, Nicolai Brondt, Nicolai V. Pedersen 
16. Mobil pay box løsning  

a. Torkild gennemgik løsningen og vil stå for logistikken herom. 
17. Dansk Skaksalg  

a. Kan ikke træffes hverken på mail eller tlf. Der sker ikke noget før efter 1. juni. 
18. Chessbase 

a. Der er 8 der er interesseret. – Kai tager kontakt til dem for at tilsikre de fortsat er 
interesserede. Det er de 2 første tirsdage i Juni der er afsat hertil. Filip og Mads Boe har 
tilbudt at hjælpe til. Kai aftaler med dem. 

19. Delegeretmøde 21/4 15.15 i Svendborg  
a. Initiativprisen blev uddelt til Skanderborg Skakklub og billede og info herom er lagt på 

hjemmesiden. 
20. Dropbox adgang til de nye  

a. Thomas – følger op herpå. 
21. Eventuelt  

a. Punkter til næste møde: 
i. Hel dags/halv dags møde skal planlægges 

ii. 100 års jubilæet 
iii. Klubbens hjemmeside 
iv. Skal vi byde ind på pige DM 
v. Peer foreslår et ekstra hold i D rækken, og Peer tilbyder at være holdleder herfor. 

vi. Vi vil foreslå at vi afholder den afsluttende dobbeltrunde i ligaen. 
vii. Skal vi anskaffe elektroniske brætter (koster ca. 2-3000kr stykket) – kan bl.a. købes 

hos skakshoppen 



b. Flyeren som Claus startede med at lave og som Torkild har arbejdet videre med trænger til 
at blive tilpasset; mest billeder og mindre tekst. – Torkild og Claus følger op herpå. 

22. Næste møde  
a. Tirsdag den 18. Juni kl 16.30 hos Kai;  Damgårdsvej 44. 

 


