
Referat fra bestyrelsesmøde i Covid-19 virussens skygge den 16. Maj 2020 

Deltagere: Torkild, Thomas, Bjarne, Morten, Jesper, Kai (ref). 

I skyggen af Corona Virussen afholdtes dette specielle bestyrelsesmøde for at afstemme og planlægge hvad 

der er muligt fremadrettet. 

- Generalforsamling blev besluttet at skulle afholdes den 16. juni kl 19.00. Kai får det lagt på 

hjemmesiden. 

- Indtil videre fastholder vi Smuk Skak afviklingen 21.-23. august på Niels Ebbesen Skolen. 

o Morten ændrer indbydelsen til at afspejle, at man trygt kan tilmelde sig turneringen, og 

hvis vi bliver nødsaget til at aflyse turneringen vil dette straks blive orienteret de tilmeldte 

og indskud refunderes. 

o Thomas sender mail til deltagerne fra sidste år for at orientere dem om turneringen. 

- Det er muligt at søge Skanderborg Kommune for tabte/mistede indtægter. Kai laver et oplæg hertil. 

- Jesper vil teste software omkring live brætter. Jesper skal låne brætter mm, og koordinerer  det 

med Bjarne R (som har nøgler til Bellis). 

- Torkild har et køleskab som vi kan sætte ind i Bellis i stedet for det lille i spillelokalet. Det ”nye” 

køleskab er ca 180cm højt.  Bjarne R måler højden til skabene over det nuværende og afstemmer 

det med Torkild. 

- Kai foreslog at der afregnes med førsteholdsspillerne, da der er usikkerhed om hvornår de sidste 

runder bliver spillet. Det blev godkendt. 

- Klaus Berg undervisnings dag blev foreslået Torsdag den 25. juni. 18.30. Kai aftaler det med Klaus 

Berg. 

- Byturneringen:  De første 4 runder rates.  Turneringen afsluttes hermed uden udpegelse af vindere. 

De af spillerne som ønsker deres penge tilbage for indskud kan henvende sig til kassereren og få 

pengene tilbage (dog minus de 30kr som klubben har betalt i ratingafgift). 

- Mentor ordningen vil vi forsøge at optimere. Det overvejes at det skal foregå parvis (en mentor + 

en mentee) altså parvis. Det kan f.eks være gennemgang af det sidste parti. Formålet er: Vil gerne 

hjælpe dig med at blive bedre hvis du ønsker det. 

- Cafe Walther bør vi gentage arrangement med.  Det foreslås tirsdag den 9. juni. – Torkild kontakter 

Cafe Walther. 

- Hvordan kan vi i klubben glæde unge med Asperger/autist til at få succesoplevelser. Vi bør tage fat i 

organisationerne herfor. Det gør Thomas. 

- Det er bestyrelsens opfattelse at det er lykkedes at skabe en bedre sammenhæng i klubben mellem 

elite og hobbybetonede spillere.  

- Den store skakviden vi har i klubbens elitespillere, vil bestyrelsen lægge en plan for temaer for 

ligaspilernes aktiviteter i forhold til klubbens øvrige medlemmer i form af undervisning og 

hyggeaftener f.eks i form af simultanskak.    

- Næste Bestyrelsesmøde afholdes Tirsdag 2. juni kl 19 hos Torkild. 


