
Referat fra bestyrelsesmøde i Covid-19 virussens skygge den 02. juni 2020 

Deltagere: Torkild, Thomas, Bjarne, Claus, Kai (ref). 

I skyggen af Corona Virussen afholdtes dette nr 2 specielle bestyrelsesmøde for igen at afstemme og 

planlægge hvad der er muligt fremadrettet. 

- Generalforsamling forventer vi fortsat afholdt den 16. Juni kl 19.00. Det er lagt på hjemmesiden og 

der er endog udsendt mail til medlemmerne, og de som ikke har mail adresser er blevet kontaktet 

telefonisk. 

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

o Det bliver klasselokalerne vi skal anvende, og vi satser på kylling, frikadeller og pølser med 

kold kartoffelsalat. – Køkkenet er om søndagen reserveret til konfirmation.  

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 har søgt herom.  

- 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. 

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

Berg. – Kai får sendt indbydelse på mail, og får det lagt på hjemmesiden. 

- Walthers musikcafe: 

o er der lavet et arrangement med tirsdag den 9. juni. Indbydelse er lagt på hjemmesiden og 

mail er rundsent til medlemmerne. Vi ”forventer” at dette kan lade sig gøre efter den 

forventede ”corona” åbning den 8. juni. – Klubben giver en øl til deltagerne ! 

o Claus sørger for vores brochurer er der og et et A3 oplæg som Torkild kan printe i A3 

format. 

o Senere på året ønsker vi at lave et arrangement med unge mennesker, en Torsdag, på 

Walthers Musikcafe. Det er netop om Torsdagen at de unge fra gymnasiet kommer der. –

Filip Boe og Jonas Bjerre er jævnaldrende med gymnasieeleverne, hvorfor det kunne være 

interessant at trække på dem i denne sammenhæng. – Peer følger op herpå. 

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

i organisationerne herfor. Det gør Thomas. 

- Skakflagene (ca 1m*1m) har Anders Hårup og dem tager han med til Kai på generalforsamlingen. 

- Vi vil anskaffe 2 bannere med standere som vi kan bruge til diverse arrangementer. - Der skal 

udarbejdes et logo hertil inden, og konceptoplæg vil være klar midt juni – Thomas følger op herpå 

sammen med Peer.  

-  

- Næste Bestyrelsesmøde afholdes Torsdag den 18. juni kl 19 hos Torkild. 


