
Referat fra bestyrelsesmøde den 29. juni 2020

Deltagere: Torkild, Morten, Jesper,  Bjarne R (fra kl 19.00), Kai (ref).
Afbud: Peer, Claus
I skyggen af Corona Virussen afholdtes dette nr 3 specielle bestyrelsesmøde for igen 
at afstemme og planlægge hvad der er muligt fremadrettet.

Dagsorden:
1. Konstituering af bestyrelsen

a. Vi bød Jesper Dalberg velkommen i bestyrelsen. Jesper vil varetage rollerne: Webmaster 
(sammen med Morten) og kalender. Jesper vil også få ansvar for mentor ordningen.

2. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen.
a. Ingen indvendinger. Referatet blev godkendt.

3. Økonomi
a. Regnskab 2019 skal indsendes til kommunen. - Kai

4. PR event mod Silkeborg
a. Vi ønsker det afholdt her i sommer. Sidste år blev det afholdt i Skanderborg ved Kulturhuset.

Claus følger op herpå med silkeborg. - Claus
5. Smuk Skak den 21.-23. august

a. Jesper tager live skak.
b. Torkild tager sig af madplanen.
c. Morten/Jesper tager sig af turneringsplanen.
d. Der skal reklameres på mail til klubformændene. - Torkild
e. Tovholderen for planlægning mm er - Torkild
f. Vore egne spillere rykkes for tilmelding – Torkild
g. Der skal sendes mail til deltagerne fra sidste år - Torkild

6. Behandling af indlæg fra generalforsamlingen
a. Tages på næste møde

7. Afsluttende runde i Skakligaen 5-6 september
a. Lokaler skal reserveres. Kai tager fat i Bjarne R. – Bjarne R/Kai
b. Der skal opsættes livebrætter.
c. Torkild følger op med Poul Jacobsen omkring logistik og økonomi. - Torkild

8. Logo
a. Vi havde en lang spændende dialog herom, og vi var enige om at Thomas arbejder videre 

hermed. - Thomas
9. Skaklejr i Sahl for skoleskakspillere 12-16 oktober

a. Kai har snakket med Bjarne R om deltagere hertil. – Bjarne R
10. Dansk Skaksalg

a. Der er indgået 600kr for Skanderborg’s resultat i holdkampene i 6. hk.
b. Kai sender mail til alle i klubben om mulighed for at købe ind her, da klubben nu har cirka 

7.000kr stående her. - Kai
11. DM2023 i påsken

a. Kai tager kontakt til Bankskolen for at høre mulighederne her, samt Sophiendal gods som 
alternativ. - Kai

b. Arbejdsgruppen består i første omgang af Kai og Morten. 
12. GM/IM turnering

a. Morten og Jesper laver et oplæg hertil. - Morten
13. Generalforsamling i 6. HK 6. September

a. Tages på næste møde.
14. Eventuelt

a. Antonio Clerico har igen tid til skak og har meldt sig ind i klubben. Kai får ham genoprettet. - 
Kai

b. Vi har en Skanderborgspiller registreret i BMS, Kai kontakter BMS. - Kai
c. Hyggeskakaften Tirsdag den 11. August kl. 18.30



d. Klubmesterskabet i Lynskak afholdes Tirsdag den 18. August kl 18.30.
15. Næste møde

a. Mandag den 27/7 kl 19.00 hos Torkild  

  


