
 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 24. November 2020 kl 16.30 i klubben.                                                        
 
Deltagere: Torkild, Jesper, Bjarne R, Claus, Morten, Peer, Kai (ref). 
Afbud: ingen 
I skyggen af Corona Virussen afholdtes dette nr 10 specielle bestyrelsesmøde for igen at afstemme og 
planlægge hvad der er muligt fremadrettet. 
 
Dagsorden: 

1. Opfølgning på referat af 03.11.2020 
a. Ingen kommentarer 

2. Corona nyt (ændringer) 
a. Restriktionerne med max 10 personer er blevet forlænget til den 13. december. Der er ingen 

ændringer i forhold til Skakklubben. 
3. Klubturneringen afsluttet 

a. Resultatet er lagt på hjemmesiden, og præmierne er udbetalt til vinderne.  
b. Fremover bør monradgruppernes præmier fordeles efter korrektion. 

4. Kalenderen blev opdateret på mødet 
a. Afvikling af Ligaaftener 
b. Klaus Berg undervisning  
c. Afvikling af holdkampe 

i. 6. december er 1. holdets kamp mod Øbro udsat 
ii. 6. december er 2. holdets kamp udsat, men nu kan den spilles i Skanderborg, men 

Sk1968 ønsker kampen udsat. 
iii. Afsætte 2 uger i foråret hvor holdkampe i 6.hk kan afvikles. 

1. Vi udsætter planlægning heraf til senere. 
5. Hurtigskakturnering 

a. Turneringen er lagt på hjemmesiden, og når tilmeldingen slutter, vil vi opretter passende 
grupper til afvikling de 3 aftener med 3 runder hver aften.   

6. Nytårshandicapcuplynturnering 
a. Der afvikles konsultationsskak den 5. januar i stedet for.  Claus styrer dette. 

7. Byturnering 
a. Peer og Morten har lavet et godt oplæg til hvordan Byturneringen kan afvikles på en 

anderledes måde, og med hensyntagen til Corona restriktionerne. Morten får oprettet 
turneringen. 

8. Delegeretmøde i Fredericia 29. November kl 13-18 
a. Torkild og Kai deltager.  -   I skrivende stund er mødet igen udskudt, nu til 6. februar 2021. 

9. Klaus Berg undervisning 
a. I torsdags var det igen en succes med Klaus Berg undervisningen; denne fortsætter 

uændret. 
b. Vi barsler også med en yderligere form for undervisning af Klaus Berg. Interessen herfor er 

der, men meningerne om hvordan er delte. - Claus og Torkild kommer med oplæg til tema 
herom. 

10. Rode’s pokal 
a. Pokalen skal opdateres med Jonas Bjerre for 2019/2020, som anerkendelse for GM-titel - 

Kai 
11. FIDE rating  

a. Fremover vil det være ret dyrt at få en alle mod alle turnering FIDE ratet (efter den ¼-2021). 
Vi skal overveje hvilke turneringer vi fremover vil have FIDE ratet. 

12. GM/IM turnering 



a. Ansøgning om tilskud er sendt til 3 steder. 
b. Vi forventer den afviklet i Efteråret 2021. 
 

13. Eventuelt 
a. Jonas Bjerre og Filip Boe deltager i en lukket turnering i Chesshouse (29/11-5/12) 
b. Vi overvejer at arrangere en Italiener / skotsk aften en gang i det nye år, hvor vi må samles 

alle.  F.eks Tirsdag den 4. maj,  eller en fredag, vi vender tilbage herom. 
 

14. Næste møde torsdag den 17.12.2020 kl 18.00-20.00 i klubben. 

 
 


