
 
 
 

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30.08.2021 kl 19.00 hos Torkild.                                                        
 
Deltagere: Torkild, Jonas, Henrik, Bjarne R, Morten, Kai (ref).  
Afbud: Claus.  
 
Dagsorden: 

1. Opfølgning på referat af 09.08.2021 
a. Ingen kommentarer 

2. Siden sidst 
a. Corona nyt (ændringer) 

i. Den 10. September fjernes alle restriktioner. Der er dog ingen skakmæssige 
begrænsninger i dag. 

b. Skaknyt 
i. Jonas Bjerre deltager i Individuel EM på Island i Reykjavik Open. Jonas er seedet 

som nummer 48 ud af 180, og har til dato scoret 3 af 4 på en 16. plads. Han har bl.a 
spillet remis mod 1. seedede Gawain Jones med 2684 i rating.  

3. Smuk Skak EMT, opfølgning 
a. Tak til de hjælpere som undervejs har lavet et stort arbejde for at sådan en turnering kan 

lykkes. Disse er også behørigt blevet belønnet med en stor ramme øl fra Skanderborg 
Bryghus. 

b. Tilbagemeldinger 
i. Det er en meget flot deltagelse med 80 spillere, og vi har fået mange positive 

tilbagemeldinger. 
c. Resultatopgørelserne bør fremadrettet kunne præsenteres med en projektor eller lignende i 

fælleslokalerne. 
d. Overnatning 

i. Der var 3 til overnatning, næste år skal vi have orienteret om overnatning noget 
tidligere. 

e. Separat hjemmeside smukskak.dk   
i. Den skal vi huske at få opdateret så den peger på den relevante turnering, f.eks 

EMT-en til næste år, eller GM turneringen.  
f. Smuk Skak EMT 2022 bliver den 19-21 august. Morten får den oprettet på DSU.dk. 
g. Man kan overveje en separat præmie næste år til en Skanderborgspiller i EMT-turneringen. 

4. GM-turnering, opfølgning  
a. Turneringen har haft en nettoudgift på 5.710kr. At underskuddet ikke er blevet større skyldes 

at vi har fået støtte fra: 
i. DSU med 10.000kr 
ii. DSUS med 4.000kr  (vi mangler dog at modtage dem) 
iii. 6.HK på 2.000kr 

Tak til DSU, DSUS og 6. HK for støtten. 
b. Vi skal have hjemmesiden omkring GM-turneringen noget hurtigere op at stå, altså allerede 

når vi har 6 spillere klar skal den op at stå. 
c. Stor tak til de af vores medlemmer der har lagt hus, hjem mm til rådighed herfor. 
d. Vi planlægger en GM-turnering 2022 startende den 13. august, og efterfølgende ”falde 

sammen” med EMT-turneringen de sidste runder, ligesom det vellykkede arrangement i år. 
5. Klubturnering for 2. holdet 

a. Præmierne for turnering blev diskuteret, og vi ønsker at støtte turneringen med ekstra midler 
fra klubkassen, nemlig 100kr ekstra per deltager (der er 10 deltagere), og deltagerne har 
betalt 200kr for deltagelse: 



i. 1. præmie 1000kr 
ii. 2. præmie   800kr 
iii. 3. præmie   600kr 
iv. 4. præmie   300kr 

b. Ved ligestilling deles præmierne 
6. Klubturneringen 2021 

a. Præmierne for turnering blev diskuteret, og vi ønsker at støtte turneringen med ekstra midler 
fra klubkassen, nemlig 100kr ekstra per deltager, og deltagerne har betalt 130kr for 
deltagelse (så for 8-mands grupper bliver det): 

i. 1. Præmie  800kr 
ii. 2. præmier 500kr 
iii. 3. præmier 300kr 

b. Dette gælder for hver 8 mands gruppe 
c. Ved ligestilling deles præmierne 

7. Pokaler og priser 
a. Buttenschøn mindepokal 

i. Pokalen er nu indpræget med den spiller klubben har valgt for 2020. Pokalen skal 
overdrages til spilleren. Torkild aftaler med spilleren. 

b. Buttenschøn prisen 
i. Dette tager vi på næste møde, vi ønsker at det drejer sig om træning af spillere på 

en ”trappestige”. 
c. Larsen pokalen 

i. Kai får pokalen indpræget med den af klubben valgte spiller for 2021. 
8. Holdturneringen 

a. Torkild kontakter 1. holds spillerne for at tilsikre hvornår og hvilke datoer de kan spille 
holdkampe for 1. holdet. 

b. Efterfølgende tager Henrik og Morten fat i de øvrige spillere om deres muligheder for at 
spille holdkampene. 

9. DM 2023 
a. Det bliver ikke i Skanderborg. Vi har forsøgt 2 forskellige steder i Skanderborg, men det har 

desværre ikke kunnet lade sig gøre. 
b. Vi nedsætter et jubilæumsudvalg til at komme med oplæg til afvikling af klubbens 100 års 

jubilæum i 2023.  Der foreslås et udvalg bestående af: Claus Qvist, Jonas Larsen, Anders 
Haarup og Morten Rasmussen.  

10. Delegeretmøde den 19. september (2 møder) 
a. Torkild og Morten deltager 

11. Skakpark Skanderborg  
a. Torkild præsenterede kommunens forslag til Sct. Georggårdens aktivitetspark. Der er et 

forslag til at klubberne støtter op herom, og Skanderborg Skakklub har en interesse i at 
støtte op herom. – Torkild følger op. 

12. Unionens struktur 
a. Udsættes til næste møde. 

13. Eventuelt 
a. Indbydelser til klubbens arrangementer om torsdagene fremsender Morten fremadrettet. 
b. 2. holdets turnering får Morten lagt på kalenderen. 
c. Lynturnering kriterier præciseres fremadrettet. Ved ligestilling er det indbyrdes parti, og ved 

remis er det sort der vinder. 
d. I morgen er der konsultationsskak. Henrik hjælper til. 
e. Der er de 3 nye spillere som vi skal tage os af. 

14. Næste møde  
a. Onsdag den 29. september kl 19.00 hos Torkild 

 
 


