
Bestyrelsesmøde onsdag den 14.04.2021 kl 19.00 hos Torkild.                                       

Deltagere: Torkild, Claus, Morten, Kai, Peer, Bjarne R, Jesper (ref).
Afbud: Ingen

I skyggen af Corona Virussen afholdes dette nr 13 specielle bestyrelsesmøde for igen 
at afstemme og planlægge hvad der er muligt fremadrettet.

Mødet startede kl 19.00. Småsnak intil 19.06 hvor mødet sparkedes i gang af Torkild.

En lille snak fra Torkild om det frustrerende ved at være skakspiller i tiden. Det svære understreges af det 
ringe fremmøde online også.

Dagsorden:
1 Opfølgning på referat af 27.01.2021

1.a Igen bemærkninger
2 Siden sidst

2.a Corona nyt (ændringer)
a.i Der er i gangsat lichess turneringer for at kompensere. Bellis ved ikke 

hvornår vi kan komme ind. Der er lukket for alle foreninger dernede. Vi 
kan kun spekuleres om hvornår der er adgang dernede igen. Hvad er 
holdningen til hvis vi må være eksvis halvdelen af medlemmerne. Vi må 
vente til der er åbnet for alle klubbens medlemmer. Ligeledes kan der 
ikke inviteres til generalforsamling før der er åbnet. Der skal varsles 6 
dage før. Hvis der opstår ændringer i Danmarks Corona situation kan 
der hurtigt indkaldes. Vi snakkede om hvad der kan gennemføres i de 
forskellige tilfælde af moderate til mindre moderate åbninger.

2.b Skaknyt
b.i Jonas B. tager 2. pladsen i DSU’s GP 2 med 7½ point
b.ii Filip snupper en 3. plads i DSU’s GP 3. 
b.iii Filip vinder DSU’s Grand Prix 4 den 29.01.21 med 7½ foran Thorbjørn Bromann, 

Thybo og Mads Boe.
b.iv I finalen af DSU’s GP den 05.02.21 vandt Jonas Bjerre finalen mod Thybo og Filip 

nåede frem til semifinalen, hvor han mødte Jonas.
b.v Jonas i Italien Bassano i to stærke turneringer og tager en 6 plads med score 6 af 9 

og en flot 4. plads i påsketurneringen med en 4 plads og  6,5/9.
b.vi Senior DM 2021 på Løgumkloster Højskole fra søndag den 30. maj til lørdag den 5. 

juni.
b.vii Jonas deltog i Julius Bär Chalange med de 20 bedste juniorer i verden og 

sluttede på en flot 10 plads.
b.viii Der er oprettet en Speed Chess Mesterskab Danmark for DK 10 bedste spillere. 

Skanderborg er repræsenteret ved Bjørn, Mads og Jonas af de 9 der er udpeget. 
Den sidste findes ved en kvalifikationsturnering.

viii.1 Der er opfordret til de øvrige ligaspillere i klubben om 
at tilmelde sig til Speed Chess Mesterskabet.



b.ix Henrik Svane (cims) vandt vores Grand Prix turnering på LiChess. 
Hydepark og Lundee delte præmien for flest partier.

3 Økonomi
3.a Regnskab 2020 afsluttet

a.i Det er godkendt af os og revisor. Det er sendt til Skanderborg Kommune
fordi vi skal vise det for at få penge af dem.

3.b Revisor skifte
b.i Bjarne Tornberg har overtaget revisortjansen for Skanderborg 

Skakklub. Vi mangler en ny suppleant.
3.c Budget 2021 og 2022 skal afstemmes

c.i Vi vil ikke revidere budgettet. 
3.d Tilskud fra Skanderborg Kommune 2021.

d.i Vi har fået samme tilskud som sidste år. Det er en slags corona plaster 
fordi foreningsåret har været stramt.

4 Generalforsamling samt noget socialt
4.a Indkaldelsen til d. 27. april skal slettes fra hjemmesiden, og skiftes til en tekst 

der beskriver den usikre situation iht corona.
5 Hurtigskakturnering

5.a Vi forventer stadig at den skal afvikles når muligheden byder sig. Der manger 2
spilledage.

6 GM/IM turnering
6.a Torkild har et længere oplæg omkring hvor vi kan spille. Kulturhuset har 

svaret positivt tilbage. BBR vil undersøge om Morten Børup skolen kan bruges 
til de dage det er planlagt. Indbydelsen er holdt lidt tilbage, både pga corona og 
vaccine og risikoen for at vi slet ikke må forsamles. Vi vil gerne sende 
indbydelsen ud med forbehold for corona regler. Morten fik til opgave at sætte 
EMT’en online. Præmierne er øget fordi de var for lave til at lokke spillere til, 
det dækkes af pengene til afviklingen af divisionsturneringen. GM/IM spillere 
har mest fokus på startpenge. Argumentet om at vi skal passe på næste år fordi 
der har vi ikke penge fra Divisionsturneringen og det kan derfor blive 
vanskeligt at leve op til beløbene fra i år. Køge er spurgt, de sagde at de ville 
dække rejser og ophold for deres spillere . Flere andre GM’s er 
inviteret. Målet er gns rating omkring 2500 (6 point for GM norm). 

6.b Vi snakkede lidt om hvor niveauet skal lægges helt generelt, måske generelt 
højere end modellen fra ChessHouse. Kai lovede at følge op på økonomien. Der 
er fx ikke søgt om penge til IM turneringen. 

7 Lichess – turnering på nettet
7.a Der er forsøgt med to swiss grupper. Det var ikke nogen success, vi er for få til 

det. Hvis nogen ønsker en stor swiss kan vi prøve det. Indtil videre korer vi 
videre med Arena. Vi snakkede lidt om forskellige muligheder for hvordan vi 
kunne gennemføre turneringerne mest tilfredsstillende. Vi prøver en swiss om 
torsdagen 5 min.

8 Ligaoplæg 
8.a Udsat indtil videre.

9 Unionens struktur
9.a Udsættes til næste møde.

10 Skanderborg Skakskole
10.a Det er forkert at hedde Niels Ebbesenskolen skoleskak. Nu hedder 

det bare Skanderborg Skakskole, uafhængigt af sted.
11 Eventuelt

11.a Æresmedlemmer – hvad gør vi?



a.i Står ikke nævnt i vores vedtægter. Besluttede at det er bestyrelsen der 
vurderer om der er personer der gennem en extraordinær indsats har fortjent 
at blive udnævnt til æresmedlem.

11.b
11.c Kalenderen

c.i Skal gennemgåes og opdateres
11.d B-medlemmer

d.i Hvad er det? Hvad må de? Hvad må de ikke? Tanken var at de skal 
være A medlem et andet sted. De kan i så fald deltage i vores lokale 
turneringer, men ikke i holdturneringer for den klub han er B medlem 
af. 

d.ii Hvis de ikke er A-medlem i en anden klub må de ikke deltage i vore 
ratede turneringer.

d.iii Hvad får man egentlig ud af at være B-medlem. Tiden har ændret sig, 
det skal måske mere opfattes som et frivillig støttemedlem.
Til Næste møde laver vi et punkt om differentieret indskud

11.e Digitalisering af skakbladene
e.i Vi diskuterer hvem det skal gøres for hvis det skal gøres. Der er 

argumenter for og imod. Nogen vil gerne bruge energien fremadrettet, 
andre synes det er en god ide at komme historien ihu. Vi diskuterer hvad
opgaven kræver af ressourcer. Bjarne vil undersøge om bibliotekerne 
eller museer allerede har dem.

12 Næste møde 
12.a Dato …..   Også her vil vi anvende Teams med de deltagere der ikke kan være 

til stede fysisk. 
a.i Vi ser tiden an

Jesper Dalberg
Referent


