
 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 27. januar 2021 kl 19.00 hos Torkild.                                                        
 
Deltagere: Torkild, Claus, Morten, Jesper, Peer, Kai (ref). 
Afbud: Bjarne 
I skyggen af Corona Virussen afholdtes dette nr 12 specielle bestyrelsesmøde for igen at afstemme og 
planlægge hvad der er muligt fremadrettet. 
 
Dagsorden: 

1. Opfølgning på referat af 17.12.2020 
a. Ingen kommentarer 

2. Siden sidst 
a. Corona nyt (ændringer) 

i. Bellis (og dermed Skakklubben) er foreløbigt lukket ned til den 7. februar, men 
nedlukningen bliver højst sandsynligt forlænget. Den er i skrivende stund forlænget 
til 28.02.2021. 

b. Skaknyt 
i. Filip vinder DSU’s Baghjulturnering med 9½/11 foran Thybo og Mads Boe. 
ii. Filip vinder den første af fire online-grandprixturneringer der blev spillet fredag den 

8. januar om aftenen med 45 deltagere. 
iii. Frederik Svane verdensmester for U16 online. 
iv. Jonas nr. 5 ved U16 VM online. 
v. Jonas nr. 10 i Vegani Cup i Italien  
vi. Skanderborg slutter flot som nr. 5 i toppen af Quarantæne-Bundesliga1 online. 
vii. Mads Andersen, årets skakspiller 2020 - Tillykke 

3. Økonomi 
a. Regnskab 2020 er godkendt af bestyrelsen og skal nu revisor godkendes. 
b. Budget 2021 og 2022 lader vi forblive uændret.  
c. Indberetning om medlemstal og tilskud til Skanderborg Kommune er foretaget. 
d. Junior instruktørstøtte fra DSU har vi søgt om. 

4. Afvikling af udsatte holdkampe 
a. Holdkampene er aflyst resten af skaksæsonen. Såvel holdturneringerne under 6.HK som 

divisionsturneringen under DSU. Spillede partier bliver ratet. 
b. Køge har kommet med forslag til et ”uofficielt DM” i holdskak for 6 personers hold afviklet i 

Køge. – Torkild koordinerer en evt. deltagelse med Mads A og Allan A. 
5. Hurtigskakturnering 

a. Den er fortsat udsat indtil videre. 
6. Byturnering 

a. Byturneringen aflyses, og vi overvejer hvilken turnering der kan afløse det. 
7. Klaus Berg undervisning 

a. Udsat indtil videre. 
8. GM/IM-turnering 

a. Vi har en arbejdsgruppe som nu har udarbejdet det første oplæg til en GM/IM turnering i 
August, kombineret med en Smuk Skak EMT den sidste weekend i samme uge. Det 
overvejes hvilke lokaler som GM/IM turneringen skal starte op i, for til sidst at smelte 
sammen med Smuk Skak EMT-turneringen i weekenden et ”fælles” sted. Det forventes at 
GM/IM-turneringen afvikles fra den 14.-22. august og Smuk Skak EMT-turneringen afvikles 
weekenden den 20-22 august. 

b. Formålet er at sætte en IM og GM-turnering op i år og næste år som opvarmning til en større 
100-årsturnering i 2023, med profilerende deltagere uden at nå verdensklasse. Samtidig er 



formålet at give i 1. omgang egne spillere og dernæst gæster mulighed for at score 
opkvalificerende normer, samtidig med at vi har 2 medlemmer der får sig en kvalificerende 
praktikmulighed, da de er under uddannelse til internationale dommere.  

c. Torkild er formand for arbejdsgruppen. 
d. Smuk Skak er vores branding, og GM/IM/EMT mm vil vi lægge herunder. 

9. Lichess-turnering på nettet – og Teams samtidig ? 
a. Jesper vil lave en detaljeret beskrivelse af hvordan man deltager i en Lichess-turnering som 

vi vil oprette til afvikling en tirsdag og en anden turnering om torsdagen. Vi vil nok lave flere 
Lichess-turneringer de næste uger indtil vi kan mødes fysisk. 

b. Første turnering vil være tirsdag den 2. februar fra kl. 19-22. Turneringen vi starter med er 
max 10 minutter per spiller, og man spiller de partier man kan nå i dette tidsrum. 

10. Ligaoplæg 
a. Udsat  

11. FIDE rating Det bliver alligevel ikke dyrere at FIDE rate alle mod alle partier efter den ¼-2021 har 
DSU meddelt efter dette er blevet afstemt med FIDE. 

12. Unionens struktur 
a. Udsat til næste møde. 

13. Eventuelt 
a. Pokaler 

i. Buttenschøns Mindepokal er ikke opdateret de seneste år, men vi skal nu fortsætte 
opdateringen heraf. Kai har aftalt at følge op herpå med Per Buttenschøn. 

b. Kalenderen får Jesper opdateret. 
c. Høflig forespørgsel til DSU+6.HK omkring kontingent  

i. I lyset af corona restriktionerne var der en diskussion af kontingentet. Bestyrelsen vil 
sende en forespørgsel til DSU/hovedkredsen. Torkild laver et oplæg hertil. 

14. Næste møde  

a. Vi indkalder når vi ved mere. 


