
Referat fra Bestyrelsesmøde Skanderborg Skakklub 11.11.2019 kl 19.00 hos Torkild Salling, Kristiansbakken 
24, Skanderborg. 
 
Deltagere:  Torkild Salling, Bjarne Rasmussen, Claus Qvist, Morten Rasmussen, Thomas Hansen, Peer 
Jespersen, Kai S. Munk (ref) 
 
Agenda: 

1. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 15.10.19. 
a. Ingen kommentarer 

2. Økonomi, Kai 
a. Møder med Bellis har ikke givet noget resultat. Bellis ønsker fortsat at vi skal betale for 

kaffe,vand mm til dem i stedet for at pengene går til klubben. Vi har dog fået henstand til 
efter generalforsamlingen. Vi skal have fundet en løsning inden da, og det arbejder 
bestyrelsen på. 

3. Planlægning af aktiviteter 
a. Ligaoplæg 

i. Der er sendt info til ligaspillerne om hvem og hvornår de kommer og underviser. 
Det bliver lagt i kalenderen. Der er udfordringer med datoerne som der skal følges 
op på. Thomas fremsender datoerne til Morten som lægger det i kalenderen. 

b. Mentor ordningen 
i. Fungerer ikke optimalt da der ikke kommer ret mange. Vi vil undersøge hvor 

mange der er interesseret i det fremover. - Thomas 
c. Chessbase undervisning 

i.  ny dato skal afstemmes en Torsdag. - Thomas 
d. Pige UDM den 17.-19. Januar 2019 

i. Indbydelse er udsendt og den er lagt på SKAK.DK forsiden. 
ii. Planlægning omkring afviklingen er i gang. 

e. Kalenderen 
i. Hurtigskakturneringen forventes afviklet på 2 aftener i stedet for 3. Forventes 

afviklet den 3. december og 17. december 
ii. Bymesterskabet starter den 21. januar og slutter den 31. marts. 

iii. Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 21. april. 
iv. Chess960 forventes afviklet 28. april, 5. maj og 12. maj. 
v. Nytårshandikapcuplynturnering flyttes til Tirsdag den 7. januar. 

vi. Træning med Klaus Berg skal verificeres. - Morten 
vii. 7. December er der Skoleskak mesterskab på Niels Ebbesen Skolen. 

f. Julefrokosten er fastsat til fredag den 13. december kl 18.30. Thomas laver oplæg til mad. 
Bjarne sørger for de våde varer. Thomas laver efterfølgende en indbydelse som 
rundsendes til klubbens medlemmer. Morten lægger info på hjemmesiden nu. 

4. Ferieaktivitet efterår 2019 for børn fra Skanderborg kommune. 
a. Der var ikke så mange børn, vi vil til næste år lægge arrangementet i kulturhuset. 

5. Junior instruktør ordningen 
a. Bjarne udfylder ansøgningen hertil. 

6. Bauhaus 
a. Vi var 7 mand i alt til lageroptællingen i Bauhaus i Randers. Vi forventer at få ca. 4.000kr for 

deltagelsen.   
7. Eventuelt 

a. Pokalskab midlertidig udsat pga den uafklarede situation med Bellis. 
b. Vandrerpræmier, excell ark. – Morten opdaterer listen over hvem der har vundet. Listen 

stopper i øjeblikket ved 2013/2014. 



c. Europacup for klubhold vil vi igen i år forespørge klubbens medlemmer om de ønsker at 
deltage. Der skal også gerne en holdleder med. Det er egenbetaling for alle. Vi skal have 
sendt forespørgsel ud i Februar måned. – Claus 

d. Biblioteket i Ry har haft en henvendelse, idet de ønskede at etablere en aften med 
brætspil, herunder skak. I første omgang blev de henvist til Dokk1, som har noget 
tilsvarende, men vi vil i Januar 2020 gerne komme en aften med en kort introduktion til 
skak med opgaver, spil, …  

8. Næste møde 
a. Torsdag den 2. Januar 2020 kl 19.00 hos Torkild 

 


