
Referat fra Bestyrelsesmøde Skanderborg Skakklub 09.09.2019 kl 19.00 hos Torkild Salling, Kristiansbakken 
24, Skanderborg. 
 
Deltagere:  Torkild Salling, Morten Rasmussen, Peer Jespersen, Thomas Hansen, Kai S. Munk (ref) 
Afbud: Bjarne Rasmussen, Claus Quist (fordi mødet blev flyttet fra kl 17 til kl 19) 
 
Agenda: 

1. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 13.08.19. 
a. 1.a  Thomas og Peer gør flyeren færdig og sender den til Claus for print. – Thomas 
b. 1.b  Torkild følger op på Nordea sponsorat. - Torkild 

2. Økonomi  
a. EMT gave et pænt lille overskud på godt 2.000kr. 
b. Et nyt bord er anskaffet til Bellis for 110kr. 
c. Kontingentopkrævninger og deltagergebyr til klubturneringen er udsendt. 
d. Dansk Skaksalg har vi købt nye poser til brikkerne for 570kr. 
e. Aura Energi har kastet 1548kr af sig i sponsorat (afventer pengene på kontoen). Torkild 

tager reklamer med til næste klubaften. - Torkild 
f. Prisforhøjelse kernehuset Bellis (kaffe, brød mm). Det kommer ikke til at indvirke på 

skakklubben. 
g. Budget revideret.  Laves i versioner med kommentarer fremadrettet. 

3. Mobile pay, læring 
a. Vi overvejer at have kontanter som spillerne så kan ”købe” via mobile pay, så de ikke 

behøver at have mobilen tændt under turneringen. 
b. Alternativt kan vi lave ”klippekort” som de kan købe, og får penge tilbage for ubrugte klip. 
c. MobilepayBox fungerede udmærket. 

4. Sponsorater og sponsorer tages på næste møde. - Kai 
5. Nye spillere 

a. Bestyrelsen overvejer om der skal supplerende spillere til i den øverste ende. 
b. Jackie Andersen har netop meldt sig ind i klubben igen hvilket vi er meget glade for. 

6. Smuk Skak EMT 2019 er vel overstået   
a. Vi ønsker at lave en evaluering af hvorfor deltagerne var tilfredse. Der udsendes mail til alle 

deltagerne. – Thomas 
b. Til næste år kan vi vælge at låse døren lige overfor køkkenet ind til det store spillelokale, og 

placere øverste gruppe der. 
c. Vi kan overveje at starte tidligere søndag næste år. 

7. Klubmesterskabet  
a. Der er tilmeldt 32 deltagere, og på mødet lagde Morten runderne. 

8. 4-by turneringen 24/9  
a. Holdet er på plads, og spillerne informeres. 

9. Holdopstillinger 
a. Listen over spillere blev gennemgået, og vi mangler at få spurgt en del spillere, hvilket vi vil 

gøre de næste klubaftener. Vi er tæt på at kunne oprette et 6. hold. - Thomas 
10. Planlægning af aktiviteter 

a. Alternativ klubaften med Steffen Slumstrup den 15/10 kl 19.30. Det skal også på 6. HK 
hjemmesiden. Tilskud skal søges  - Claus 

b. Ligaoplæg – læring ved Mads Andersen  
i. Der var 10-12 deltagere til det første ligaoplæg så nu er vi kommet i gang. 

c. Mentor ordningen – Læring 
i.  Første runde blev desværre aflyst pga sygdom. Det er torsdage i lige datoer – skal 

reserveres i bogen - Thomas 



d. Chessbase undervisning, ny dato skal afstemmes  
i. Thomas og Kai finder en ny dato en torsdag i Oktober - Kai 

e. Oprydning Smuk fest den 17. august blev droppet, læring 
i. Der er få der melder sig når der skal tjenes penge ind til klubben. Måske skal vi i 

stedet overveje at hæve kontingentet, da det jo ikke kun er bestyrelsen og få andre 
der skal arbejde for at skaffe penge til vores fælles aktiviteter.  

ii. Måske skal man kunne deltage gratis til julefrokosten hvis man deltager i 2 sådanne 
arrangementer  (tall ships races, oprydning Smuk fest, Bauhaus, Pige UDM, Smuk 
Skak EMT). 

f. Kalenderen   
i. Kalenderen skal opdateres når vi kender datoerne for holdskakken (om det er på 

hjemmebane/udebane og hvilke ugedage det er) - Morten 
11. Ferieaktivitet efterår 2019 for børn  – fra Skanderborg kommune  

a. Det foregår tirsdag den 15 og onsdag den 16 oktober, begge dage kl 13-16  i Sundhedshuset 
12. Logo oplæg (ligger i Dropbox)  

a. Der tænkes videre herpå - Peer 
13. Bauhaus 

a. Det er mandag og tirsdag den 28+29 oktober kl 17-23 i Bauhaus i Randers, hvor vi kan tjene 
penge til klubben ved at hjælpe med lageroptællingen. - Torkild 

14. Eventuelt 
a. Oversigt over pokaler 

i. Skal vi have et skab til pokaler, Kai forhører sig hos Inger Gjessø - Kai 
15. Næste møde 

a. Mandag den 11. November kl. 19 hos Torkild, Kristiansbakken 24, Skanderborg. 
 


