
Referat af  Bestyrelsesmøde Skanderborg Skakklub 13.08.2019 kl 17.30 hos Torkild Salling 
 
Deltagere:  Torkild Salling, Morten Rasmussen, Bjarne Rasmussen, Thomas Hansen, Kai S. Munk (ref) 
Fraværende: Peer Jespersen, Claus Quist 
 
Agenda: 

1. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 18.06.19.   
a. 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. 
b. Torkild søger Nordea for sponsorat. 
c. 4.c Ligaturneringen: Afsluttende dobbeltrunde har vi fået. Der er problemer med at få 

flyttet en dobbeltrunde og en enkelt runde, hvor vi har et sammenfald med den tyske 
skakbundesliga, hvor 5-6 af vore spillere deltager. Torkild forsøger at få aftalt med de 
enkelte klubber og turneringslederen om evt flytning af indbyrdes kampe. 

d. 9.  Ansvarsområder, uddelegering af ansvar skal på hjemmesiden – Morten 
2. Økonomi  

a. Tall Ships Races gav et overskud på 900kr.   
b. EMT: Forventer at det løber rundt.  
c. Stofposer er anskaffet. 570kr fratrækkes vores tilgodehavende hos Dansk Skaksalgs. 

3. Nye medlemmer 
a. Vi har fået 3 nye medlemmer i klubben og har orienteret medlemmerne herom. (Klaus 

Berg, Jonas Larsen og Tobias Rostgaard). 
4. Sponsorater og sponsorer  

a. Planlægningsmøde hos Torkild på Torsdag (Torkild, Thomas, Kai). 
5. EMT 23. August  

a. Der er allerede 61 tilmeldte i dag så det er rigtig godt. 
b. Forsalen (indgangsområdet ved hovedindgangen) vil vi bruge som analyseområde. 
c. Planen for dagen blev udarbejdet. – Torkild 
d. Vi skal bruge hjælp i køkken mm, hvorfor vi vil tage fat i medlemmerne for at få hjælp. 

Torkild+Kai 
6. Klubmesterskabet  

a. Er oprettet og tilmeldinger er i gang. 
7. 4-by turneringen 24/9  

a. Datoen er fastlagt til den 24/9 og foregår i Skanderborg, med deltagelse af Herning, 
Silkeborg og Viborg. – Torkild laver en plan. 

b. Morten snakker med Colin om holdsammensætning. 
8. Holdopstillinger 

a. Morten sender i September forespørgsel til alle medlemmer om hvem der har lyst til at 
spille holdskak  Vi forventer at der er interesse for et ekstra hold med lavere rating. 

9. Planlægning af aktiviteter 
a. Alternativ klubaften med Steffen Slumstrup den 15/10 kl 19.30  -  Tilskud  - Thomas 
b. Chessbase undervisning 20. august, der er en del afbud – Kai sender mail rundt om 

udsættelse. 
c. Oprydning Smuk fest den 17. august 

i. Torkild har rundsendt indbydelse, og vi håber på en stor tilslutning fra 
medlemmerne, så vi kan få råd til nogle spændende klubaftener.  

d. Kalenderen  
i. Thomas opdaterer kalenderen 

e. Planlægning af turneringer 
i. Tages på næste møde - Kai 



10. Pige DM og U-DM 
a. Pige DM antager vi at vi får 17-19/1 2020. Vi er noteret som interesseret arrangører af – 

Thomas lægger det i kalenderen. 
b. U-DM afholdes fra 2-4. oktober 2020. Vi har lagt billet ind herpå. 

11. 1. holdets holdkampe  
a. Vi får formodentlig ikke flyttet vores kampe for 1. holdet, så det giver os nogle udfordringer 

som vi prøver på at løse. Se pkt. 1.c. 
12. Ferieaktivitet efterår 2019 – fra Skanderborg kommune  

a. Bjarne følger op på det med Allan. 
13. Skoleskakken og medlemsudviklingen 

a. Bjarne har lavet oplæg som Bjarne og Thomas tilpasser til ugebladet. Thomas+Bjarne 
b. Desuden har Bjarne lavet oplæg som han sætter op på skolerne. 
c. Vi vil tage kontakt til skolerne om ideer omkring skak/skakcafe/mm.  Thomas igangsætter 

denne aktivitet sammen med Bjarne og Aksel. 
d. Skoleskak integrationen i skakklubben har Thomas lavet et oplæg til som Bjarne, Aksel og 

Thomas vil gå videre med. – Thomas. 
14. Mentor ordning  

a. Thomas havde lavet oplæg hertil, og det vil Thomas rundsende til medlemmerne, og den 
27. august vil det blive præsenteret.  

15. Eventuelt 
a. intet 

16. Næste møde 
a. Næste møde den 9. september kl. 17.00 hos Torkild. 

 
Referent 
Kai Munk 


