
Referat fra Bestyrelsesmøde Skanderborg Skakklub startende den 25.02.2020 kl 16.30 i klubben og fortsat 
den 6.03.2020 kl 15.00 hos Torkild. 
 
Deltagere:  Torkild Salling, Bjarne Rasmussen, Claus Qvist, Morten Rasmussen, Peer Jespersen, Kai S. Munk 
(ref) 
Afbud: Thomas Hansen den 6.03.2020 
 
Agenda: 

1. Næste møde blev straks aftalt til at skulle afholdes hos Torkild fredag den 6. marts kl 15.00, da det 
var klart at vi ikke ville kunne nå alle punkterne. Så punkterne fra 1 – 19 blev afholdt den 25.02 og 
resten af punkterne den 06.03. 

2. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 02.01.2020. 
a. Ingen kommentarer 

3. Pige DM økonomien 

a. Vi havde et overskud på 6400kr. Tak til alle de mange der hjalp til, uden jeres hjælp kan 

sådanne arrangementer ikke afholdes. 

4. Regnskab fremlægges  

a. Oplæg til regnskabet blev diskuteret, og kassereren skal lave nogle ændringer heri til næste 

møde for endelig godkendelse.- Kai 

5. Budget 2020 og 2021 afstemmes 

a. Budgettet blev diskuteret og skal endeligt godkendes på næste bestyrelsesmøde. - Kai 

6. Bestyrelsessammensætningen 

a. Thomas har desværre ikke så megen mulighed for aktiv deltagelse, hvorfor bestyrelsen 

overvejer de fremtidige muligheder.  

7. Bellis aftale og kommende generalforsamling i Bellis 11. marts kl 13 

a. Efter at Skanderborg Kommune har tilsikret at Skakklubben kan fortsætte uændret i 

Sundhedscenteret, blot med en større kvartalsbetaling, er det nok en god ide at klubben 

repræsenteres på næste generalforsamling den 11. marts. Kai deltager. - Kai 

8. Hæderstegn 

a. 6. Hovedkreds har igen i år bedt klubberne indstille et af deres medlemmer til årets 

Hæderspris. Vi har i klubben lavet et oplæg, og indstillet en af klubbens medlemmer til 

Hædersprisen hos DSU. - Peer 

9. Årets Energibombe 2020 

a. Indstillingsfristen er udløbet den 14. februar. 

10. Idrætspris fra Skanderborg Kommune 

a. Claus laver et oplæg til indstilling af et af vores medlemmer. - Claus 

11. Pokalturnering den 22. april 

a. Peer orienterede om status herpå: 

i. Breddeholdet er klar 

ii. Eliteholdet er klar  

b. På næste tirsdag spørger vi om der er andre der er interesseret. F.eks 65+ hold. - Peer 

12. Afklaring af præmier til Bymesterskabet 

a. Mortens oplæg hertil blev vedtaget, og Morten har skrevet det på turneringens side. 

13. Smukskak 21.-23. august. 

a. Morten har lavet oplæg som han lægger på skak.dk 

b. Det afholdes på Niels Ebbesen skolen 

c. Seneste tilmelding er den 17. august 



d. Betaling inden 4. august 250kr, betaling herefter 350kr.  

14. FA dommeruddannelsen og økonomi.  

a. afholdelse af IM turneringer hos os kræver at forløbet er over minimum 5 dage. Vi har 3 

medlemmer som kan anvende deres uddannelse her, dog kun 2 af gangen. 

b. Halvdelen af kursus udgiften er betalt af 6. Hovedkreds. Når alle har gennemført 

dommerforløbene får vi godskrevet den sidste halvdel. 

15. Dansk Skaksalg 

a. Der har været flere der har anskaffet sig ure, brikker, brætter mm. Kai har ageret postbud 

og pengene flyttes på denne måde fra Dansk Skaksalg til Indtægt på materialer i klubben. 

16. Pokalskab i Bellis  (1*1m*0,40cm) 

a. Vi har fået lov til at hænge et pokalskab op. Det skal være med glaslåger og i dimensionerne 

”cirka” 1m*1m*0,40m. F.eks ved genbrugsen, kirkens korshær eller andre steder hvor der 

sælges billige brugte. - Claus  

17. Oprydning efter Smukfestival 

a. Det drejer sig om finkæmning af et område på størrelse med 2 fodboldbaner, og der må 

ikke ligge så meget som en kapsel tilbage. Umiddelbart var der positive tilkendegivelser fra 

10+ hertil. Inden vi siger endelig ok, skal vi have en tilkendegivelse på mail herpå. - Kai  

18. Ligaholdets dobbeltrunde den 21.+22. marts  

a. Allan A har sendt et oplæg til dagene. Bjarne R, Jesper Dalberg og Torkild laver et oplæg. 

Planlægningen er i fuld gang.  

19. Hugo Mortensen 

a. Hugo Mortensen  har i flere år velvilligt præget vores pokaler. Da de ikke selv står for 

prægningen mere, er dette jo en udgift for dem, så hvad får de ud af det? Vi skal have 

snakket med dem. – Kai 

 

Punkterne behandlet på mødet den 6. marts. 

 

20. Opfølgning og opdatering af enkelte af de ovenstående punkter, som er opdateret i de enkelte 

punkter. 

21. Regnskab blev fremlagt og godkendt, samt underskrevet af bestyrelsen. 

22. Budget 2020-2021 blev fremlagt og godkendt 

23. Schweizer turnering kan vi fremover vælge at afvikle på en anden måde når der er afbud 

fremadrettet (modificeret Schweizer):   

a. Det er ok med afbud på forhånd = ½ og partiet rates ikke og spilles ikke 

b. Det er også muligt at aftale med en anden spiller (med ca samme ratingniveau) at spille 

partiet for den pågældende runde på forhånd. 

24. 1. holdet i den nye sæson 

a. Torkild snakker med førsteholdet omkring den kommende sæson - Torkild 

25. Sponsorater 

a. Sydbank har vi søgt sponsorat hos 

b. Damstahl har vi også søgt sponsorat hos 

26. Sommerferieaktiviteter (mail fra kulturogerhverv) 

a. Den følger Bjarne op på - Bjarne 

27. Generalforsamling+klubseminar i 6. hovedkreds 29. marts (mail Torkild) 

a. Bjarne, Morten og Claus overvejer at deltage. Bjarne melder tilbage til Torkild herom. – 

Bjarne 



b. Torkild skal udstede fuldmagt til deltageren - Torkild 

28. Delegeretmøde i DSU den 12. april 

a. Kai deltager, og Torkild udsteder fuldmagt. - Torkild 

29. 2. holdet oprykning 10. marts 

a. Det overvejes at afholde lidt fejring omkring oprykningen den 21. marts hvor 2. holdet kan 

støtte førsteholdets kamp først, og derefter gå ud at spise bagefter - Kai 

30. Hans Skovhus punkter:  Hans har fået svar på følgende punkter fra Regionen: 

a. Døren til P-plads er en branddør, hvorfor man ikke må gå ind og ud den vej. 

b. Der ændres ikke på at man ikke må køre ud samme sted som man kører ind. 

31. Evaluering Pige DM   

a. Der var stor ros til klubben, og vi har faktisk ikke fået ”negative” kommentarer fra deltagere 

eller forældre.  

b. Det var en fantastisk opbakning der var fra klubbens medlemmer til afholdelse af 

arrangementet. Mange tak til i mange som hjalp til hermed ! 

c. Nedenstående punkter er nogle som vi i bestyrelsen selv har valgt at fokusere på at gøre 

bedre til næste gang: 

i. Det var ikke optimalt med Pizza der skulle varmes, næste gang skal det være 

nemmere. 

ii. Der bør ikke være mad der skal laves hjemmefra. 

iii. Det var ikke alle der vidste at der var uddelt armbånd til de som havde købt mad 

alle dage. 

iv. Papir skal vi prøve at undgå og gøre det mere elektronisk hvor det kan gøres. Det vi 

ønsker er at  turneringresultater og spillelister og andet papirarbejde laves 

elektronisk og transmitteres på skærme for at mindske det manuelle papirarbejde 

der udføres under pres for at sætte næste runde i gang under en stor turnering med 

mange deltagere. 
v. Det var begrænset hvad der var af omsætning: dem der havde armbånd købte 

meget lidt ekstra og de øvrige købte det ”i byen”. 

vi. Vi havde en plan, men det var åbenbart ikke alle der læste den – måske skal vi have 

en koordinator på næste gang. 

32. Næste møde 

a. Ikke aftalt – Kai og Torkild skal koordinere indkaldelse og oplæg til Generalforsamlingen 

den 21. april. - Torkild 

33. Eventuelt 

a. Intet 

 
 
 
HUSKELISTE på den lidt længere bane: 

- Mentor ordningen skal revurderes – Thomas 
- Chessbase undervisning skal afstemmes en Torsdag – Thomas 
- Vandrepokaler – listen stopper ved 2013/2014 – Morten 
- Europacup for klubhold, forespørgsel skal sendes ud i Februar – Claus 
- Orienteringsfolder til nye medlemmer (Claus) – Torkild 
- Logo oplæg – Peer 
- Excel ark med årenes vindere, også Nytårshandikapcuplynturneringen - Morten 



- Klubbens historie: Asger J opdatering af klubbens historie lægges ind i dokumentet på 
hjemmesiden og offentliggøres - Morten 

- Regnskab og revisorerklæring skal indsendes til kultur+erhverv senest 15. april - Kai 
- Pokaloversigt: 

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

 
 
 

 


