
Referat bestyrelsesmøde den 18. august 2020  
                                                          

Deltagere: Torkild, Jesper, Claus, Kai (ref).
Afbud: Bjarne R, Peer, Morten
I skyggen af Corona Virussen afholdtes dette nr 5 specielle bestyrelsesmøde for igen 
at afstemme og planlægge hvad der er muligt fremadrettet.

Dagsorden:
1. Opfølgning på referat af 27072020

a. Ingen kommentarer
2. Bjarne Rasmussen

a. Bjarne R har slået ryggen og har fået korset på som han skal gå med i 3 måneder. Han er 
kommet hjem fra hospitalet. Vi skal ikke forvente at se Bjarne i klubben de næste uger, men 
nu ved vi så hvor vi har ham.  

3. Økonomi.
a. EMT afgifter og holdturneringsafgifter tilbage fra 2018 udgør 9.720kr. opkrævningerne til 

forkert adresse, hvorfor vi ikke har været bekendt med disse udgifter. De har hidtil stået som
skyldige omkostninger med 7530kr, mankoen er primært afgifter for at have 5 hold med i 
turneringerne. – Kai har nu betalt de 8 fakturaer.

b. Vi har modtaget et sponsorat fra Sydbank fonden på 15.000kr. Det er vi meget glade for. 
Der er taget billeder af donationsoverrækkelsen og Peer har lavet et flot oplæg herom.

c. Hugo Mortensen har Kai besøgt (det er sønnen Morten Mortensen). Morten vil fortsat gerne 
sponsorere klubben med indgravering af pokaler, selvom de har udgifter herved da 
indgraveringen ikke mere foretages af dem selv. 

d. Vi har fået et nyt medlem, det er Henrik Svane som bor i Horsens og hidtil har spillet for 
Evans i Vejle.

e. Peter Grove er valgt at skifte til SK1968, da det er mere foreneligt med hans megen 
håndbold. 

f. Bellis:  
i. Bellis har sørget for at der er sprit og klude i alle lokaler
ii. Torsdage – det er vigtigt vi husker at chekke om lokaler er reserveret i bogen (der 

ligger i køkkenet), og så selv reservere dem 
iii. Nøgler fra Bjarne – Kai skal orientere Bellis når nøglen skifter hænder – Torkild får 

nøglen fra Bjarne og orienterer Kai om hvem han udlåner den til.
iv. Kan ”overskabet” med sangbøgerne flyttes, så vi kan få plads til et køleskab?   -  

Kai snakker med Inger Gedsø herom.
4. Smuk Skak den 21.-23. august på Niels Ebbesen skolen

a. Jesper og Torkild har haft møde med pedellen, og har fået styr på det logistikmæssige.
b. Torkild snakker med Bjarne R angående køkkenfaciliteter.
c. Morten laver printene torsdag aften med rundekort til 6 mandsgrupperne.
d. Torkild har planen klar
e. Der kom endnu et par afbud, så nu er der tilmeldt 54 spillere og Kai har fået kradset 

pengene ind fra de sidste, så alle har nu betalt. De som har måttet melde afbud har fået 
pengene retur.

5. Afsluttende runde i Skakligaen 5-6 september
a. Torkild afstemmer den sidste dobbeltrunde med Allan. Torkild har også en plan for 

forløbet.
b. Kai afstemmer økonomien med Poul Jacobsen.

6. Lynmesterskabet



a. Afholdes her efter bestyrelsesmødet. Pokalen (som Kai vandt sidste år) har han med. 
Desuden har Kai købt en ramme med 12 øl fra Skanderborg Bryghus som sammen med 
pokalen skal udleveres til årets Lynmester.  

7. Holdskak
a. Holdene er langsomt ved at være på plads. Der er slf nogle overvejelser omkring placeringer

på holdene, så vel reserver som fast mand. Den endelige placering på holdene vil Torkild 
tage en snak med hver af holdlederne om, for at tilsikre den bedste anvendelse af spillerne.

b. Vi forventer at tilmelde 5 hold, og måske et hold 6 om muligt (de 2 sidste som 4-mandshold).
c. Morten laver den endelig plan i koordinering med Torkild.

8. Klubmesterskabet 8. September
a. Er oprettet af Morten i samarbejde med Jesper

9. PR event mod Silkeborg
a. Der følges op herpå - Claus 

10. Logo
a. Indtil videre er logo på plads. Det skal efterfølgende fintunes. - Thomas

11. Dansk Skaksalg
a. Der er indgået 3000kr fra juniorstøtteordningen på kontoen, samt 600kr vundet i holdskak. 

Der er således et tilgodehavende på 9.508kr. Nogle medlemmer har købt materialer for 
1.045kr som Kai har hentet og afleveret til dem, så nu står der 8.463kr. Der er dog bestilt 
materialer hos Dansk Skaksalg, således at kontoen snart går i nul.

12. Mentorordningen 
a. Jesper har lavet oplæg hertil, og på næste møde går vi mere i dybden hvis Jesper har haft 

tid/mulighed for at gå i dybden hermed.
13. DM2023 i påsken

a. Økonomisk oplæg er fremsendt til Skanderborg Park, og vi afventer nu tilbagemelding 
herfra.- Kai

14. GM/IM turnering
a. Der er gang i ideerne herom på den lange bane. – Jesper/Morten

15. Generalforsamling i 6. HK 6. September
a. Kai forventes at deltage her.

16. Skoleskak
a. Axel deltog i mødet fra kl 18.00.
b. Bjarne R og Axel har undervist skoleskakspillerne i 2 styrkegrupper, nu hvor Bjarne er syg er

Axel alene om skoleskakken, men Kai har tilbudt at hjælpe når det er muligt.
c. Skoleskakken må ikke være på Niels Ebbesen skolen i disse corona tider (har skolelederen 

besluttet). – Morten Børup skolen om mandagen kan måske være en mulighed (overvejer 
Axel med Bjarne).

d. Alternativt har Kai aftalt med Bellis at skoleskakken godt kan være på Bellis Tirsdag efter kl 
16. 

e. Axel vil også (sammen med Bjarne) overveje om der skal indrykkes en annonce i ugebladet 
– der er penge på juniorkontoen hertil.

17. Eventuelt
a. Walther skak 27 august - claus
b. Børn og unge med særlige talenter vil Jesper tage kontakt til. - Jesper

18. Næste møder er aftalt til:
- Tirsdag den 1. September kl 16.30 i klubben
- Tirsdag den 29. September kl 16.30 i klubben


