
Agenda til bestyrelsesmøde den 1. September 2020 kl 16.30 i klubben.                                                          
 
Deltagere: Torkild, Jesper, Bjarne R, Claus, Kai (ref). 
Afbud: Morten, Peer 
I skyggen af Corona Virussen afholdtes dette nr 6 specielle bestyrelsesmøde for igen at afstemme og 
planlægge hvad der er muligt fremadrettet. 
 
Dagsorden: 

1. Opfølgning på referat af 18082020 
a. Ingen kommentarer 

2. Økonomi. 
a. Smuk Skak gave et samlet overskud på 2200kr. Der var 60 tilmeldte deltagere, 7 meldte fra 

pga Corona. 
b. Kamal er udmeldt af klubben. 
c. Har vi fået et nyt medlem Mohamad ? 
d. Bellis  

i. afventer vi tilbagemelding omkring flytning af et overskab – Kai 
e. Kontingent opkrævning udsendes når 1. runde af klubmesterskabet går i gang. 

3. Smuk Skak evaluering 
a. Vi har fået mange positive tilbegemeldinger, og et enkelt småtingsønske omkring at 

stillingerne kunne blæses op på en væg eller lignende. 
b. SmukSkak 2021, foreslår vi til  20-22/8 2021 - Jesper 

4. Afsluttende runde i Skakligaen 5-6 september 
a. Torkild har afstemt med Allan 
b. Kai har snakket med Poul om økonomi. Kai anskaffer Cava og glas som champagne. 
c. Vi satser på at alle holdene kan sidde i aulaen, evt med anvendelse af scenen. 

5. Lynmesterskabet evaluering 
a. Jonas var en suveræn vinder af årets Lynmesterskabs pokal og en ramme øl fra 

Skanderborg Bryghus. Humøret var i top ! 
6. Skoleskak 

a. Er kommet godt i gang i Sundhedscenteret. 
7. Holdskak 

a. Torkild afstemmer med holdlederne og Morten laver den endelige plan. Torkild mangler 
fortsat tilbagemelding fra ca 20% af medlemmerne. 

8. Klubmesterskabet 8. September 
a. Er oprettet på DSU turneringssystem. 

9. PR event mod Silkeborg  
a. Claus følger op på at få afstemt dato og sted. 

10. Logo 
a. Torkild følger op med Thomas om der er udeståender herom. 

11. Dansk Skaksalg 
a. Så er det os der skylder dem 3311kr 

12. Mentorordningen 
a. Oplæg fra Jesper er fremsendt 
b. Torkild aftester det sammen med Peter Wheadon. 

13. DM2023 i påsken 
a. Vi har fået et oplæg fra Skanderborg Park, som der nu skal kigges nærmere ind i.  

14. GM/IM turnering  
a. Vi ønsker at afholde en GM/IM turnering årligt, startende i 2021. Dato/tidsrum skal vi have 

fastlagt på næste møde. Torkild kontakter relevante spillere for hvornår det kan passe dem.  
15. Generalforsamling i 6. HK 6. September,   

a. Kai deltager og har en fuldmagt med fra Torkild 



16. Hurtigskak 2021 
a. Det lægger Jesper i kalenderen lørdag den 5. juni 2021. 

17. Eventuelt 
a. Walther Skak – claus 
b. Unge med særlige talenter, den 27. oktober er der et kursus for trænere ledere:  Boost 

tvivlen for børn med særlige behov – Jesper tilmelder sig for at skabe kontakter mm. 
c. Dommere: Vi skal have Kristian O i gang som dommer. Første gang bliver her til 

dobbeltrunden. Morten opfordres til at deltage til turneringerne i Chesshouse. 
d. Hjemmesiden er nu opdateret, så status på siden er nu: god. 
e. Jesper opdaterer kalenderen omkring Klaus Berg undervisnig, som skal ligge torsdagen 

efter 2. divisions kampene. Torkild har fået datoerne herfor som han nu rundsender. 
f.  

18. Næste møder er aftalt til: 
- Tirsdag den 15. September kl 16.30 med følgende 2 hovedpunkter 

o Kalenderen opdateres 
o Holdskak 

- Tirsdag den 29. September kl 16.30 i klubben 

 


