
Referat fra Bestyrelsesmøde Skanderborg Skakklub 02.01.2020 kl 19.00 hos Torkild Salling, Kristiansbakken 
24, Skanderborg. 
 
Deltagere:  Torkild Salling, Bjarne Rasmussen, Claus Qvist, Morten Rasmussen, Peer Jespersen, Kai S. Munk 
(ref) 
Afbud: Thomas Hansen 
 
Agenda: 

1. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 11.11.2019. 
a. Ingen kommentarer 

2. Økonomi 
a. Udkast omkring Regnskab 2019 og budget 2020+2021 blev diskuteret. 
b. Bestyrelsen er opmærksom på at klubbens indtægter falder væsentligt. Nedgangen skyldes i 

al væsentlighed fald i indtægten fra eksempelvis Bauhaus, manglende indtægt fra oprydning 
ved Smuk Fest, m.m.. Samtidigt vil betalingen til Bellis for lån af lokalerne i Sundhedshuset 
blive øget. Bestyrelsen venter aktuelt på et endeligt udspil fra kommunen, men 
forventningen er ca. 5.000 kr. Dette giver i alt ca 15.000kr mindre i kassen. Bestyrelsen 
overvejer i øjeblikket følgende alternativer:  

1.      En kontingentforhøjelse til at dække den manglende indtægt på 15.000 kr. Med 
ca. 50 medlemmer svarer dette til en forhøjelse på ca. 300 kr. pr. medlem, hvilket 
bringer kontingentet på niveau med hovedparten af klubberne i Aarhus området. 
2.      At øge antallet af indtægtsgivende aktiviteter: Bauhaus, Tall Ships Race, 
oprydning ved Smuk Fest, … En væsentlig forudsætning for dette er at alle 
medlemmer deltager frivilligt i en eller flere indtægtsgivende aktiviteter. 
3.      Udgifterne til præmier, foredrag o.lign. nedsættes. 

En kombination af ovenstående tre alternativer kan også være en mulighed. Bestyrelsen 
skal have en indstilling klar til generalforsamling, som frit skal kunne diskuterer 
alternativerne. 

c. Peer og Kai skal have et møde med Dansk Skaksalg (f.eks til præmier) - Kai 
3. Sponsorater og sponsorer 

a. AURA energi har fået 3 nye medlemmer som vi får støttekroner for. 
4. Planlægning af aktiviteter 

a. Chess960 forventes afviklet 28. april, 5. maj og 12. maj. 
b. Smuk Skak EMT 2020 afholdes 21.-23. august på enten Morten Børup skolen eller Niels 

Ebbesen Skolen. – Morten laver oplæg og sender til os. 
5. Pige DM 17-19 Januar 2020 

a. Esmat Guindy kommer lørdag: emne: piger og skak, samt spiller simultan. Det skal med i 
budgetoplægget. 

b. Claus får lavet oplæg og fremsendt til ugebladet. 
c. Ivan Andersen er på skiferie og kan ikke hjælpe med opsætning af live-brætter. Kai hjælper 

Morten hermed. 
d. Torkild rundsender aktivitetsliste. 
e. Bjarne R er tovholder/projektleder herfor. 

6. FA-dommerkursus (seminar) 14-16 Februar i Fredericia. Kristian Overgaard, Morten Rasmussen og 
måske Bjarne Rasmussen,  Kai. 

7. Vindere af Nytårshandikapcuplynturnering, Hjerne-arm og andre turneringer mangler vi at få 
opdateret i nogle af årene. Da vi ikke har bladet Løberen mere, opdateres et Excell ark med årenes 
vindere af de forskellige turneringer. 

a. Morten følger op herpå 
8. Indberetning af medlemstal og søge tilskud, husk at få FA dommerkursus deltagerne med i 

ansøgningen, inden 15. januar -  Bjarne 



9. Klubbens historie 
a. Morten får det lagt ind i dokumentet og får det offentliggjort. Stor tak til Asger J. Andersen 

for arbejdet hermed. 
10. John Hansen har desværre meldt sig ud af klubben da han havde en dårlig oplevelse ved DM i 

hurtigskak. Det har ikke noget med Skanderborg Skakklub at gøre. 
a. Vi skal have gennemgået reglerne i klubben. 

11. Eventuelt  
a. Der skal måske arrangeres et besøg hos Dansk Skaksalg for besøg af vores medlemmer, 

Claus sender mail til medlemmerne herom når Kai og Peer har holdt møde med Dansk 
Skaksalg – Claus 

12. Næste møde 
a. Tirsdag den 25. Februar kl 16.30 i klubben. 

 
 
HUSKELISTE på den lidt længere bane: 

- Mentor ordningen skal revurderes – Thomas 
- Chessbase undervisning skal afstemmes en Torsdag – Morten 
- Vandrepokaler – listen stopper ved 2013/2014 – Morten 
- Europacup for klubhold, forespørgsel skal sendes ud sidst i Februar – Claus 
- Orienteringsfolder til nye medlemmer, opdateres bl.a med Magnus Carlsen og Jonas – Claus 
- Logo oplæg – Peer 
- Peer og Kai aftaler møde med Dansk Skaksalg – Kai 
- Efterfølgende skal der måske laves en fællestur til Dansk Skaksalg for de af klubbens medlemmer 

der måtte være interesseret heri - Claus 
- Pokaloversigt: 

o Skanderborg Skakklub Klubmester Lynskak – sølvpokal uden navne, hos Kai 
o Bymester – tin krus med indgraverede navne, hos Kai 
o Skb.Skak Efterår – tin fad med indgraverede navne, hos Kai 
o Rode’s pokal …. Har Jonas Bjerre, får jeg af Tavs på et tidspunkt 
o 4-by turneringen – pokal med indgraverede bynavne, den har Silkeborg 
o Nytårshandicapcuplynturnering – fad ? ? 
o DM Pokal skak – står i i skabet 

 


