
 

 

Bestyrelsesmøde mandag den 09.08.2021 kl. 1900 hos Torkild 

 

Deltagere: Torkild, Kai, Jonas og Claus (ref.) 

Skype/Teams: Morten, Bjarne B. R. 

Afbud:  Henrik 

 

Dagsorden: 

1. Opfølgning på referat af 05.07.2021 

 Godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Siden sidst 

 Aage Andersen døde i juli. Kai leverede en fin nekrolog på hjemmesiden. 
Mange i klubben skillingede sammen til en bårebuket ved bisættelsen, og Kai 
fik for et par dage siden en varm tilbagemelding fra Inge-Lise (Aages kone). 

 Anders Nørlev og John Hansen nye medlemmer. 

 58 tilmeldte til EMT’en (SMUK-Skak). 

 Bjørn Møller Ochsner missede sin GM-norm med 1 point, men vandt på trede-
ling (6/9). 

 Desværre har Bjørn valgt at melde sig ud af SS til fordel for Aarhus/Skolerne. 
Det giver Bjørn en ekstra GM-turnering til den sidste GM-norm som 1.-bræt hos 
Aarhus/Skolerne. 

 Ny, ung mand kommer i klubben 24. aug. og vil gerne spille ”rigtigt skak”. Kai 
tager pænt imod ham. 

 

3. Økonomi (Kai) 

 Ny sponsor i to år uden specielle krav til pengenes anvendelse. 

 Ungdomspokalen (Buttenschønpokalen) har ikke været uddelt siden 2013 
(Mads A.) og 2014 (Jonas). Den skal der sparkes liv i; modtageren offentliggø-
res ved lejlighed. 

  



 

4. Smuk Skak EMT 

 58 deltagere i EMT’en. 

 Udfordring: Vi har sat den til at starte 30 min. Efter GM-turneringen. Lyder som 
en fejl, da de bør starte samtidig. Det blev derfor besluttet at flytte GM-turnerin-
gen 30 min., så deres runde starter samtidig med EMT’ens 1. rd. fredag (18.30-
23.30) og 3. rd. lørdag (15.30-20.30). Både GM og EMT starter kl. 10 søndag. 

 Tilmelding d. 17/8 (onsdag; = seneste indbetaling af indskud!), så grupperne la-
ves (Bjarne + Morten) d. 18/8 om aftenen, så pengene er gået videre til os. 

 Mulighed for overnatning på Morten Børup-skolen. 
Overnatning: 250 kr. for begge nætter. Morgenmad kan bestilles aftenen før. 
Kontakt Bjarne, hvis man vil det. 

 Claus skriver det i aften (mandag d. 9/8) til Mads Boe, så han får det med som 
nyhed på skak.dk. 

 Vi har i øvrigt for få skanderborgspillere med. Skal vi ikke lave en rundsendt 
mail med opfordring til vores medlemmer? Kai skrev rundt lige efter bestyrelses-
mødet. 

 

5. GM-turnering 

 Den smuttede med IM-turneringen. Vi kunne ikke få udlændinge nok; skulle 
bruge fire, men den gik ikke. 
Man kan næste år overveje en Open, men vi får problemer med overnattende 
spillere. To be continued….. 

 Vi har fået tilskud til GM turneringen på 10.000 kr fra Dansk Skak Union, 4000 
fra DSU Støtteforening og 2000 fra 6. hovedkreds. I alt 16.000 kr. 

 Kantinebemanding og anden organisation ved EMT: Torkild klarer det lige efter 
en smuttur i Tyskland. 

 Generelt: Mads Boe har været super hjælp til GM-arrangementet. 
Stor tak til ham. 

 

6. Klubturnering for 2. holdet 

 Henrik Svane har lavet turneringsplan for en lukket 2.-holdsturnering. Der var 
først syv mand tilmeldt, og søreme om ikke Klaus Berg lige har tilmeldt sig = nu 
er der otte. Helt perfekt. 

 Morten: Hvad skal turneringen egentlig hedde? 
  Er det ikke skævt at kalde den ”2.-holds-turnering”. 
  Og hvem er så klubmesteren? Det spilles normalt om efteråret, 
  men er det vinderen her, der bliver klubmester? 
 
Vi gør som planlagt i år, men slipper ikke for at gøre noget til næste år. 

  



 

7. DM 2023 

 Påsken 2023. 
Kai har snakket med ejeren af Capri/Skanderborghus. Han har haft rygende 
travlt pga. for mange bookinger i år, men de har aftalt et fællesmøde sammen 
med DSU-formand Poul Jacobsen d. 18/8 kl.15 (under GM-turneringen). 

 

8. Delegeretmøde den 19. september 

 To møder i ét. 
Torkild deltager, og Morten tager også med. 

 

9. Skakpark Skanderborg 

 Torkild har ikke fået snakket med sin genbo (kommunalbest.medl. i Skander-
borg Kommune). Begge skal være hjemme fra ferie samtidig. Han tager fat, når 
det er muligt. 

 

10. Unionens struktur 

 Vi har drøftet hovedkredsenes berettigelse, hvor medlemstallet falder og IT gør 
planlægning mere effektivt. 

 Er det noget, vi kan tage op ved delegeretmødet? Skal vi forsøge at summe 
med andre klubber først? Eller skal det bare smides op i luften, og så ser vi, 
hvad der sker? 

 Kai: Ét seniormedlem betaler pr. kvartal p.t. 135 kr. til DSU og 20 kr. til hoved-
kredsen. Dvs. 14,8 % til hovedkredsene. 

 Der skal summes en del, og det kommer vi til. 

 

11. Eventuelt 

 Torkild: Invitation til 4-by-turnering i Silkeborg d. 8/11 kl. 19.00. 16 m/k pr. hold, 
som spiller tre runders hurtigskak mod hver af de andre klubber. Der ligger des-
værre en runde i klubmesterturneringen dagen efter, men den slags kan næppe 
undgås. 

 Claus tager kontakt til Colin. Vil han ikke være tovholder, tager Claus selv tjan-
sen som holdleder. Invitationen til klubmedlemmerne skal ud en gang midt i 
september. 

 Morten: Irritationsmoment ved logoet: Den lysegrønne farve gør det svært at se, 
men det kan være, at det er hjemmesideprogrammet (Word-Press). Skal den 
ikke være lidt mørkere grøn? 

 Det virker som om, at der sker en grov reduktion i skarpheden i WP. Morten ta-
ger fat i Jesper D. for at høre, om det kan passe, at WP ”blurrer”. 

 Dansk Skole Skak laver ”kurser”, og snart er det i Skanderborg. Pris: 10.000 pr. 
deltager(!), hvilket lyder ret voldsomt. Jonas følger op på hvem og formålet. 



 Jonas tager kontakt til Claus Andersen, Randers. De har efter sigende ret blan-
dede oplevelser med Dansk Skole Skak. De store tanker og det overordnede 
plan. 

 Bjarne og Axel varetager ”Skanderborg Skakskole”. Spillestedet findes af-
hængig af koncentrationen af tilmeldinger. 

 Klubturneringen starter 14/9. Invitationen skal ud a.s.a.p. Det klarer Morten. 

 

12. Næste møde 

 Mandag d. 30/8 kl. 19 hos Formand Torkild. 

 


