
Referat fra Bestyrelsesmøde Skanderborg Skakklub 18.06.2019 kl 19.00 
    hos Kai S. Munk, Damgårdsvej 44, 8660 Skanderborg 
 
Deltagere:  Torkild Salling, Morten Rasmussen, Peer Jespersen, Thomas Hansen, Kai S. Munk (ref) 
Afbud: Bjarne og Claus 
 
Agenda: 

1. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 06.05.19.   
a. Ingen rettelser. Referatet godkendt 

2. Økonomi – Kai 
a. Der er endelig indgået 2.000kr fra DSU ifm danmarksmesterskabet i holdskak 2017/2018. 

Det har taget tid at få pengene ud af DSU pga ændringerne på kassererposten.  
b. Vi har 9.045kr til gode hos Dansk Skaksalg. 
c. Jonas skal afregnes for foredrag mm. Kai afregner med Jonas. 
d. Kørselspenge (KM penge) ifm holdskak skal gentages og uddybes. Generelt udbetales der 

ikke KM penge. Det betyder at der kun udbetales KM penge ifm holdturneringen. 1.30kr 
per km og minimum 300km i alt.  

e. Udgifter skal aftales/godkendes af kasserer og eller formand inden der laves aftale. 
3. Sponsorater og sponsorer - Torkild 

a. Vores sponsorer offentliggøres ikke før vi ved hvem der er holdsponsorer, individuelle 
sponsorer, turneringssponsorer mm. 

b. Sponsorbrev og opdeling af sponsorer. Oplægget er nu sendt rundt og vi håber på succes 
hermed. 

c. Thomas er i kontakt med en virksomhed som har en pulje penge som vi skal sende en 
ansøgning til. Thomas arbejder videre på denne virksomhed. 

d. Smukfest mødet: Finkæmning af et område efter oprydningen. Der betales efter områdets 
størrelse. En rettesnor er 60+15kr/time. Vi skal helst stille med så mange som muligt, gerne 
20 mand. Torkild tilmelder os til finkæmning, og det skal så senere på hjemmesiden. 

e. Bauhauss: 28-29/10 kl 17-23 i Randers 100kr/time. Det vil vi deltage i når det nærmer sig; 
Torkild giver Bauhaus besked herom. 

f. Flyeren – Torkild gør flyeren færdig i samarbejde med Claus og Peer. Der bør laves 2 
versioner heraf, en til juniorer og en til de voksne. Deadline medio august. 

g. Torkild søger Nordea for sponsorat. 
4. 1. holdet – Torkild 

a. Alle 1. holds spillere er kontaktet og har fået intro brev også omkring sponsering. 
b. Vandt DM pokalfinalen – Torkild får Anders til at få den graveret ved vores sponsor Hugo 

Mortensen med Skanderborg Skakklub. 
c. Afsluttende dobbelt runde ønsker vi at afholde. Torkild følger op herpå. 
d. Integration af 1. holdet er det aftalt at hver 1. holds spiller stiller op 1 gang i løbet af 

sæsonen. Thomas laver oplæg hertil. 
5. 1. og 2.  Holdet – Torkild 

a. 1 Holdet : Der blev diskuteret mulige supplementer til førsteholdet. Torkild følger op herpå 
i samarbejde med Allan. 

b. 2. Holdet: potentielle forstærkninger blev diskuteret og prioriteret. Torkild følger op herpå  
6. Øvrige hold – Alle 

a. Peer foreslår et ekstra hold i D rækken, og Peer tilbyder at være holdleder herfor. 
b. Holdkaptajner lægges på hjemmesiden – Morten 

7. Hurtigturneringen 15. juni blev afholdt – Torkild 
a. Turneringen var en succes men gav et underskud på 1870kr som dækkes af vores 

sponsorer. Kai får det registreret.  



b. Selvom 1. præmien var på 3.000kr tiltrak det ikke mange spillere. Måske skal vi reklamere 
den op som den ”sidste” turnering i sæsonen næste år. Der er tiltro til at vi bliver mange 
flere til næste år.   

c. Fremover bør spillere ikke tilmelde sig, når de på forhånd ved de ikke kan spille.  
8. EMT 23-25  August – Torkild 

a. Den skal vel hedde Smuk Skak weekend EMT med en eventuel undertekst med 
Skanderborg i.  – Torkild finder ud af om vi bør ændre det. 

9. Ansvarsområder, uddelegering af ansvar skal på hjemmesiden (står i forrige referat) – Morten 
10. Mentor ordning vil vi forsøge at starte op for spillere med rating op til 1300. Thomas vil lave oplæg 

hertil inden næste møde. 
11. Navneændring facebook og DSU – Morten får det ændret på Facebook. Torkild får det ændret på 

DSU. 
12. Chessbase – Kai og Morten  

a. Flere spillere er kommet i gang med at bruge det. Vi skal have aftalt et tidspunkt hvor Mads 
og Filip kommer og underviser i en dybere brug heraf. Kai kontakter Mads og Filip for aftale 
omkring den 20. august. 

13. Hel dags/halv dags møde skal planlægges – Thomas laver en ”doodle” for at indkalde os  til et 
sådant møde. 

14. 100 års jubilæet  
a. Kai har forespurgt Asger J. Andersen om han vil opdatere Skanderborg Skakklubs historie, 

og det har Asger sagt ja til. Asger har jo skrevet skakklubbens historie tidligere, men der er 
nu et ønske om at de senere år også kommer med i klubbens historie. 

15. Klubbens hjemmeside  
a. Det tager vi på vores fælles møde. 

16. Skal vi byde ind på pige DM – Alle 
a. Morten følger op herpå. 

17. Skal vi anskaffe elektroniske brætter (koster ca. 2-3000kr stykket) – kan bl.a. købes hos 
skakshoppen ? Morten havde lavet research og sendt forslag hertil. - Torkild har været vores sæt 
igennem; vi har 8 styk.  Så vi har reelt ikke behov for nye elektroniske brætter. Vi har nu det vi skal 
bruge et godt stykke fremover.  

18. Der trænger nok til en sortering af brikkerne for at tilsikre at de er ens i sættene. 
19. Store skakbrikker 

a. Vi har 3 sæt, så vi er dækket ind. Men vi har kun underlag til 2. Bjarne B Rasmussen har 
ansvaret for brikkerne som er opbevaret på Niels Ebbesen Skolen 

20. Eventuelt 
a. Thomas følger op på muligheden for at modernisere vores logo. 
b. Punkter til næste møde: 

i. Planlægning af turneringer, husk at der skal afsættes minimum 3 tirsdage til 
udsatte partier. 

ii. Planlægning af arrangementer 
21. Næste møde 

a. Tirsdag den 13. august kl 17.30 hos Torkild til grill mm. 


