
Referat fra Bestyrelsesmøde Skanderborg Skakklub 15.10.2019 kl 16.30 i Sundhedscenteret. 
 
Deltagere:  Torkild Salling, Bjarne Rasmussen, Claus Qvist, Kai S. Munk (ref) 
Afbud: Morten Rasmussen, Thomas Hansen, Peer Jespersen. 
 
Agenda: 

1. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 09.09.19. 
a. Ingen kommentarer 

2. Økonomi  
a. Der arbejdes med 3 separate kasser. Der flyder ikke penge imellem de 3 adskilte kasser: 

i. Juniorkontoen (ungdom, skoleskak mm) primært håndteret af Bjarne R 
ii. Honorar 1. holdet dækket af sponsorater og tilskud 

iii. Medlemmernes kasse hvor medlemskontingenter, kaffekassen og andre indtægter 
indtjent af medlemmerne går ind, og hvor pengene anvendes til arrangementer for 
alle klubbens medlemmer (turneringer, undervisning, foredrag, julefrokost, 
arrangementer mm). 

b. Der er kommet oplæg fra Bellis angående retningslinier for kaffe, franskbrød, vand mm. Det 
passer ikke ind i Skakklubben, så det skal der følges op på. - Kai 

3. Sponsorater og sponsorer 
a. Der er søgt sponsorat hos Nordea fonden. Kai har fået registreret vores Nemkonto til vores 

CVR nr så pengene fra Nordea kan gå ind her. 
4. Spillere 

a. Vi har fået  3 nye spillere til førsteholdet:  GM Ivan Salgado, GM Rasmus Svane og Frederik 
Svane.  Det er egentlig imod vores principper at anvende udenlandsk spiller som Ivan, men 
da de bedste i vores klub ofte er sammen med dem i fælles træningssessioner giver det, set 
fra bestyrelsens synspunkt, mening.  Kai sender mail ud til klubbens medlemmer med info 
om spillerne. 

5. Klubmesterskabet  
a. Der er tilmeldt 32 deltagere og vi er i godt i gang.  

6. Holdopstillinger 
a. Holdene er indmeldt. Der bliver i år en B-gruppe med 4 hold (8-mands hold). Vi har i alt 

tilmeldt 5 hold. Morten får indsendt styrkelisterne. - Morten 
7. Planlægning af aktiviteter 

a. Alternativ klubaften med Steffen Slumstrup den 15/10 kl 19.30.  
i. Tilskud er søgtt af Claus, og Kai følger op herpå – Kai 

ii. Afregning med Claus og Steffen - Kai 
b. Ligaoplæg – læring ved Bjørn Møller Oschner  

i. Der var 12 deltagere som var meget begejstrede for indlægget. 
c. Mentor ordningen – Læring 

i. Vi vil fremover på hverdagsaftenerne promovere det noget mere. - Thomas  
d. Chessbase undervisning, ny dato skal afstemmes  

i. Thomas finder en ny dato en torsdag og får det afstemt med Mads og Filip Boe – 
Thomas 

e. Pige UDM  
i. Vi sætter et planlægningsmøde op i næste uge. – Torkild 

ii.  Arild orienteres herom - Kai 
f. Kalenderen  

i. Vi skal tilsikre at såvel ”Scroll” kalenderen og PDF kalenderen er i 
overensstemmelse, og at de er opdaterede. Det sørger Morten for fremadrettet. - 
Morten 



8. 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 

styret af Bjarne R. Kai er med den 16. 
9. Logo oplæg (ligger i Dropbox)  

a. Der tænkes videre herpå - Peer 
10. 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. – Kai 

11. Eventuelt 
a. Oversigt over pokaler 

i. Skal vi have et skab til pokaler, Kai forhører sig hos Inger Gjessø – Kai 
ii. Er på deres bestyrelsesmøde i November (nåede det ikke i Oktober) 

iii. Der er følgende pokaler: 
1. Skanderborg Skakklub Klubmester Lynskak – sølvpokal uden navne, hos mig 
2. Bymester – tin krus med indgraverede navne, hos mig 
3. Skb.Skak Efterår – tin fad med indgraverede navne, hos mig 
4. Rode’s pokal …. Har Jonas Bjerre, får jeg af Tavs 
5. 4-by turneringen – pokal med indgraverede bynavne, den har Silkeborg 
6. Nytårshandicapcuplynturnering – fad ? ? 
7. DM Pokal skak – står i i skabet 

b. Præmie Jonas Larsen for moderne 5-kamp – Thomas 
c. Ekstraordinært delegeretmødet havde vi fremsendt fuldmagt til, og oplægget fra DSU blev 

vedtaget.   
d. Jonas Bjerre er blevet indstillet til at blive hædret af Skanderborg Kommune den 13. 

November. Det er op til Jonas at indbyde et mindre antal familie og venner til deltagelse i 
arrangementet. 

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

 


