
 
 
 
Referat bestyrelsesmøde mandag den 05.07.2021 kl 19.00 hos Torkild.                                                        
 
Deltagere: Torkild, Claus, Morten, Jonas, Henrik, Bjarne R, Kai (ref).  
Afbud: Claus  
 
Dagsorden: 

1. Opfølgning på referat af 14.04.2021 
a. Ingen kommentarer 

2. Konstituering og rollefordelingen 
a. Jonas og Henrik blev budt velkommen i bestyrelsen. 
b. Morten er Webmaster (hjemmeside, kalender mm) 
c. Jonas tager sig af opbygning af skoleskak på skolerne med hjælp fra Henrik, Axel og Bjarne. 
d. Kai tager sig af nyankomne  
e. Torkild tager sig af Holdskak 
f. Henrik tager sig af 2. holdet og den interne turnering for 2. holdet og planlægning af 

undervisning mm heraf 
g. Kai opdaterer rollerne på hjemmesiden. 

3. Siden sidst 
a. Corona nyt  

i. Vi må nu være op til 250 spillere (gældende regler skal fortsat overholdes med at 
sidde ned, afstand, coronapas, afspritning mm). 

b. Skaknyt 
i. Jonas har vundet Speed Chess mesterskabet DK. 
ii. Kai Munk har deltaget i Senior DM og blev nr. 13 
iii. Henrik Svane vandt Holstebro EMT med 4½ ud af 5. 

4. Økonomi 
a. Intet nyt 

5. Generalforsamling opfølgning 
a. Skak i Juni måned har fungeret rigtig godt, og flere spillere har ønsket at vi holdet åbent i 

Juli måned, hvilket vi gør. 
6. Smuk Skak EMT 

a. Der er dags dato 22 tilmeldte. Morten rundsender indbydelse til diverse klubformænd. Vore 
egne spillere må også gerne få sig tilmeldt. 

b. Vi overvejer at tilbyde overnatning på Morten Børup skolen. Bjarne undersøger muligheden. 
7. GM/IM turnering  

a. GM turneringen er nu på plads. IM gruppen er under opbygning.  
b. Det er vigtigt at vi finder overnatning til de udenlandske spillere, så vi ikke bruger for mange 

penge af pengekassen til overnatninger på hotel mm. Så hvis du har plads, så sig venligst 
til, så du kan opnå glæden ved at have en IM/GM boende en uge. 

8. Klubturnering for 2. holdet 
a. Der er god opbakning til en klubturnering for 2. holds spillerne. Henrik planlægger og 

koordinerer den. Forventet start i September måned.  
9. DM 2023 

a. Det undersøges stadigvæk om det kan lade sig gøre at afholde DM2023 i Skanderborg. 
10. Delegeretmøde den 19. September (2 møder) 

a. Torkild deltager. 
11. Skakpark Skanderborg 

a. Vi tænker videre om ideerne herom. Torkild følger op herpå. 
12. Opfølgning på 6. HK møde 



a. Morten har lagt indlæg fra mødet på vores hjemmeside. 
13. Planlægning 2021-2022 

a. Torkild havde lavet et oplæg til den kommende sæson som blev gennemgået og opdateret. 
Torkild rundsender opdateringerne til bestyrelsen og Morten opdaterer kalenderen hermed. 

14. Unionens struktur 
a. Udsat til næste møde 

15. Eventuelt 
a. Det overvejes hvor Skakskolen bedst kan afvikles. Det er Bjarne R og Axel som står for det 

praktiske. 
16. Næste møde  

a. 9. august kl 19.00 hos Torkild 

 
 


