Referat fra bestyrelsesmøde den 27. juli 2020 kl 19.00 hos Torkild

Deltagere: Torkild, Jesper, Bjarne R, Claus, Kai (ref).
Afbud: Peer, Morten
I skyggen af Corona Virussen afholdtes dette nr 4 specielle bestyrelsesmøde for igen
at afstemme og planlægge hvad der er muligt fremadrettet.
Dagsorden:
1. Opfølgning på referat af 29062020
a. Ingen kommentarer
2. Økonomi
a. Aura FællesEl har klubben modtaget sponsorat fra. Tak til alle i medlemmer som har Aura
som el leverandør, og som har valgt Skanderborg Skakklub som ”begunstiget” – dermed
støtter i jo klubben.
b. Nyt medlem, Kamal Jawitch 18 år gammel. Han er inviteret til at komme i klubben den 11.
august, så tag godt imod ham.
3. 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. Alternativt overvejes Skørping - Claus
4. Smuk Skak den 21.-23. august
a. Der skal reklameres på mail til klubformændene. - Claus
b. Tovholderen for planlægning mm er – Torkild
5. Behandling af indlæg fra generalforsamlingen
a. Mentorordningen
i. Der skal laves regler/retningslinier for hvordan dette skal afholdes, og så skal det
”drives”. - Jesper
b. Opstart
i. Ved at vi starter op med hyggeaften den 11. august og Lynskak den 18. august
prøver vi at tilgodese bl.a Colin Watsons ønske om en langsom opstart.
6. Afsluttende runde i Skakligaen 5-6 september
a. Lokalerne er reserveret på Morten Børup skolen.
b. Torkild følger op med Poul Jacobsen omkring logistik og økonomi. – Torkild
c. Jesper koordinerer live opsætning med Kasper J fra DSU
d. Koordinering med førsteholdets anfører Allan Andersen - Torkild
7. Logo
a. Logoet er nu 98% på plads. De 3 bølger ønsker vi skal være blå - Thomas
8. 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
9. DM2023 i påsken
a. Kai havde inviteret formanden for DSU (Poul Jakobsen) med til møde på Skanderborg Park.
Det var et meget konstruktivt møde, og Poul J godkendte at Skanderborg Park kunne
anvendes til at afholde DM 2023. Nu foregår så et stykke arbejde med at forsøge at få
betingelserne på plads, og få resten af hovedbestyrelsen i DSU til at bakke up herom. Der er
jo den udfordring, at det er det årlige delegeretmøde der beslutter hvor DM skal afholdes det
næste år, og desuden forsøger DSU at lave en flerårig aftale med Svendborg Park hotel,
hvor så 2023 skal trækkes ud. Men vi er pt fortrøstningsfulde selvom der er en del ting der
skal falde på plads.

10. GM/IM turnering
a. Morten og Jesper laver et oplæg hertil. Jesper fik en del input på mødet, og vil lave en
bruttoliste i første omgang – Jesper/Morten
11. Generalforsamling i 6. HK 6. September
a. Vi sender en deltager til mødet, og Torkild finder pågældende – Torkild
12. Holdskak
a. Vi opdaterede planen for hvem det vil være hensigtsmæssigt holdmæssigt at sætte på de
forskellige hold. Dels som fast spiller og dels som reserver. Planen skal efterfølgende
afstemmes med spillerne og holdledere skal findes/aftales hermed. Claus laver et oplæg til
spørgeskema, og Torkild forklarer hvad ideen/baggrunden er herfor. Vores mål at stille med
6 hold ! Det er målet at 1. holdet skal have mindst en 2. plads; 2. holdet skal mindst forblive
i 2. division (gerne rykke op); 3. holdet skal rykke op i Mesterrækken og 4. holdet skal op i Arækken. – Torkild
13. Eventuelt
a. Hyggeskakaften Tirsdag den 11. August kl. 18.30 – der sendes mail til alle medlemmer
herom – Torkild
b. Klubmesterskabet i Lynskak afholdes Tirsdag den 18. August kl 18.30. – Der sendes mail til
medlemmerne herom senere – Kai
c. Walther skak version 2.0 Torsdag den 27. august. Skal annonceres på gymnasiet. Det kan
være blindskak mod Jonas og Filip, med gratis øl til dem der tør - Claus
d. Børn og unge med særlige talenter vil Jesper tage kontakt til. – Jesper
e. 1. holds spillernes undervisning om Torsdagene skal aftales - Torkild
f. Den 25. August arrangerer vi hjerne+arm turnering – Jesper
g. Den 1. September arrangerer vi konsultationsskak – Claus
h. Den 8. September starter klubturneringen. Den skal oprettes når EMT er færdig – Jesper

14. Næste møder er aftalt til:

Tirsdag den 18. august kl 16.30 i klubben
Tirsdag den 1. September kl 16.30 i klubben
Tirsdag den 29. September kl 16.30 i klubben

