
 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 17. december 2020 kl 16.30 hos Torkild.                                                        
 
Deltagere: Torkild, Bjarne R, Claus og  Morten med på teams, Kai (ref). 
Afbud: Jesper, Peer   
I skyggen af Corona Virussen afholdtes dette nr 11 specielle bestyrelsesmøde for igen at afstemme og 
planlægge hvad der er muligt fremadrettet. 
 
Dagsorden: 

1. Opfølgning på referat af 24.11.2020 
a. Ingen kommentarer 

2. Siden sidst 
a. Corona nyt (ændringer) 

i. Skakklubben er foreløbigt lukket ned til den 3. januar. 
b. Skaknyt 

i. Ungdoms EM lynskak (Kvalifikation til VM) 
1. Jonas Bjerre blev nr 1 i U16 og hermed kvalificeret til VM. 
2. Frederik Svane blev nr 4 i U16 og er også kvalificeret til VM. 
3. Filip Boe blev en flot nr 36 i U18 

ii. Quarantäne liga  
1. ”Skanderborg” rykkede op i Liga 1, hvor de fik en flot 10. plads. 

iii. Chesshouse GM turneringen 
1. Filip Boe blev en fornem nummer 3-4 med 6½ af 9 (meget tæt på en GM 

norm, manglede kun ½ point) 
2. Jonas Bjerre blev ligeledes nummer 3-4 med 6½ af 9  

iv. Danmark spillede mod Sverige i en landskamp. Danmark vandt. Skanderborg havde 
3 spilllere med ud af de 5. Det var Bjørn, Jonas og Mads A. 

3. Økonomi 
a. Regnskab og budget 

i. Torkil forespørger Skanderborg kommune om de ønsker deres tilskud skal være 
synligt i Skanderborg Skakklubs regnskab. 

ii. Vi skal lave henlæggelser til Skanderborg Skakklubs 100-års jubilæum med bl.a. 
GM-turnering og festligt arrangement for klubbens medlemmer mm. Kai følger op 
herpå med revisoren. 

b. Indberetning om medlemstal og tilskud til Skanderborg Kommune. 
i. Bjarne R + Kai  opretter dokumenter, og Torkild indberetter. Bjarne overgiver tallene 

til Torkild. 
4. Afvikling af udsatte holdkampe 

a. Udsættes. 
5. Hurtigskakturnering 

a. Vi forventer at den fortsættes i det nye år. Planlægning heraf kommer senere. 
6. Konsultationsskak Tirsdag den 5. januar 

a. Denne udsættes indtil videre. Dagen kan måske anvendes til hurtigskakturneringen. 
7. Byturnering 

a. Turneringen er oprettet og lagt på hjemmesiden. Turneringens skæbne er pt ukendt; vi 
opdaterer løbende på hjemmesiden når vi ved mere. 

8. Delegeretmøde i DSU 
a. Udskudt til 6. februar 2021. Stedet pt uvist. 

9. Klaus Berg undervisning 



a. Udover de allerede planlagte velfungerende aftener med Klaus Berg, laves der en ny 
aktivitet med Klaus Berg, punkt b. 

b. Som udgangspunkt tages et tema, eller/og hvis nogen ønsker at kunne forberede sig mod 
næste modstander, kan dette også være et punkt på aftenen. Målgruppen er i første 
omgang 2. / 3. holdet. 

10. Rode’s pokal 
a. Pokalen er nu opdateret med 2019/2020 Jonas Bjerre. Pokalen skal overrækkes på et 

arrangement i klubben. Kai har orienteret Tavs Bjerre herom.. 
11. FIDE rating  

a. Fremover vil det være ret dyrt at få en alle mod alle turnering FIDE ratet (efter den ¼-2021). 
Vi vil fortsat FIDE rate Schweitser og Monrad turneringer, men vil ikke FIDE rate interne alle 
mod alle klubturneringer. Vi vil naturligvis FIDE rate alle mod alle IM og GM-turneringer. 

12. GM/IM turnering 
a. Ansøgning om tilskud er sendt til 3 steder. 

i. Vi har fået tilsagn om tilskud fra 6.HK på 2.000kr 
b. Vi forventer den afviklet i Efteråret 2021.  Morten tager førertrøjen her, Jesper og Torkild 

hjælper til. Et oplæg præsenteres inden den 1. februar 2021. 
13. Ligaoplæg 7. januar 

a. Udsættes indtil videre. 
14. Eventuelt 

a. Vi overvejer at arrangere en Italiener aften en gang i det nye år, hvor vi må samles alle.  
Med Italiensk mad, Italiens vin, Italienske åbninger mm, alt i Italiensk stil. F.eks Tirsdag den 
4. maj,  eller en fredag, vi vender tilbage herom.  

b. Klubbens medlemmer skal ønskes en god jul og et godt nytår, og have information om punkt 
c i mailen om at afsætte 5. januar. 

c. Vi sender information rundt til turneringens deltagere, såfremt vi kan afvikle 
hurtigskakturneringens næste runde tirsdag den 5. Januar. 

d. Junior instruktørstøtte fra DSU. Bjarne udfylder det og får det indsendt. 
15. Næste møde  

a. torsdag den 7. januar kl 16.30 hos Kai.  Også her vil vi anvende Teams med de deltagere 
der ikke kan være til stede fysisk.   

 
 


