
 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 29.09.2021 kl 19.00 hos Torkild.                                                        
 
Deltagere: Torkild, Jonas, Bjarne R, Kai (ref).   
Afbud: Morten, Claus. Henri9k. 
 
Dagsorden: 

1. Opfølgning på referat af 30.08.2021 
a. Ingen kommentarer. 

2. Økonomi 
a. Kontingentopkrævninger med opkrævning for turneringsdeltagelse er udsendt til 

medlemmerne. Kontingentet dækker sæsonen august 2021 til og med juni 2022.  
b. Tilskuddet fra DSUS (Dansk Skakunions Støtteforening) på 4.000kr til den afholdte GM-

turnering sender Kai en høflig forespørgsel om at få udbetalt. 
3. Siden sidst 

a. Skaknyt 
i. Mads Andersen har vundet Lyn med landsholdet. 
ii. Filip Boe skal sammen med Frederik Svane deltage i en GM-turnering i Kiel 

startende den 1. oktober. 
iii. Jonas Bjerre er inviteret til deltagelse i TePe Siegemann turneringen som erstatning 

for Karpov. Hvilken eminent udtagelse. Jonas havde over 100 mindre end 
gennemsnitratingtallet på 2642, alligevel scorede han 1½ ud af 7.  

4. Dobbelt runde for ligaholdene den 30 og 31 oktober. 
a. Der er lavet en aftale med Hotel Skanderborg Park omkring mulighed for overnatning med 

morgenmad, og denne information er videreinformeret til klubberne (i øst). 
b. Morten Børup skolen er første prioritet og Niels Ebbesen skolen 2. prioritet. Bjarne R følger 

op på de 2 skoler. 
c. Vi skal have adgang til lokalerne fredag, gerne fra klokken 16. 
d. Torkild kontakter Poul Jacobsen for at tilsikre livebrætter og hjælp til opsætning mm. Som IT 

ansvarlig foreslår vi Kasper Jerwiaz. 
e. Som turneringsledere kontakter Torkild Bjarne T og Kristian O. 
f. Som turneringskomite foreslår vi Claus Markussen fra Fredericia, Bjarne R og Henrik Svane. 

Torkild kontakter dem. 
g. Torkild opdaterer planen for dagene. 
h. Vi vil tilbyde franskbrød med ost og rullepølse med tilbehør samt snacks og drikkevarer. 
i. Vi vil printe navneskilte til dobbeltrunden. 

5. Klubturnering for 2. holdet 2021 
a. Turneringen er godt i gang med de 10 deltagende spillere. Den afvikles som en Monrad 

turnering over 7 aftener. 
6. Klubturneringen 2021 

a. Det er dejligt med 33 deltager i klubturneringen, hvilket betød at i tirsdags var vi således tæt 
på 40 deltagere i klubben (sammen med 2. holds spillerne). 

b. Gruppe 4 er ændret fra en 7 runders Monrad turnering til en 9 runders alle mod alle 
turnering. Det betyder at der lægges en yderligere runde ind den 4. oktober og en igen 23. 
november. 

7. Holdskak 2021-2022 
a. Vi gennemgik oplægget til holdopstillingerne. Der bliver udfordringer omkring 2. holdet, idet 

1. holdet og andetholdet har sammenfaldende spilledatoer nogle gange. Det betyder at der 
vil blive trukket veksler på såvel 2. holds spillere til 1. holdet såvel som 3. holds spillere til 2. 
holdet. 



b. Vi tilmelder 5 hold til holdturneringer. 2 i divisionen og 3 under 6. hovedkreds. I 
hovedkredsene ved vi endnu ikke hvilke hold man kommer til at spille imod, da grupperne i 
år inddeles efter rating gennemsnit. 

8. Undervisning 
a. Træning af nyankomne (rating 800-1300). Bjarne og Axel vil stå for denne træning, men de 

næste 6 uger er Axel på ferie, hvorfor vi søger en afløser for Axel. Vi planlægger at denne 
træning skal ligge fra 17.30 til 18.15 om tirsdagene (altså før vores klubaften). 
Undervisningen forventes at starte den 12. oktober. 

b. Træning af mellemgruppen med rating 1300-1900 indlægges i kalenderen som Træning 
1300-1900 af Klaus Berg. 

c. Træning af Ligaholdet ved dobbelt runde kampe:  
i. Der forsøges træning med Rasmus Svane enten den 30-31 oktober 2021, alternativt 

den 19-20 marts 2022, og med Ivan Salgado den 29-30 januar 2022. 
d. Kalenderen blev opdateret med de nyeste ændringer, og Torkild sender opdateringerne til 

Morten for at få det på hjemmesidens kalender. Der kan godt stå noget på mere end 1 linie i 
den rullende kalender på hjemmesiden, hvorfor det er vigtigt at den opdateres så den giver 
læseren mening. 

9. Pokaler og priser 
a. Buttenschøn mindepokal 

i. Bestyrelsen havde indstillet Filip Boe til at modtage Buttenschøn mindepokalen. Filip 
måtte i første omgang nøjes med en ”virtuel” overrækkelse da pokalen befandt sig 
”andet steds”. Sammen med overrækkelsen af den ”virtuelle” pokal fulgte en 
donation på 1.000kr. Pokalen er efterfølgende blevet leveret til Filip. Kai får lagt 
billede mm på hjemmesiden. 

b. Larsen pokalen 
i. Larsen pokalen er ved at blive præget med navnet på den spiller som bestyrelsen 

har valgt hertil. Når pokalen kommer tilbage fra guldsmed Hugo Mortensen, vil 
pokalen blive overrakt prismodtageren på en klubaften. 

10. Delegeretmøde den 19. september (2 møder) 
a. Torkild orienterede fra mødet.  

11. Skakpark Skanderborg 
a. Udsættes til næste møde.  

12. Unionens struktur 
a. Udsættes til næste møde 

13. Eventuelt 
a. intet 

14. Næste møde  
a. Onsdag den 27. oktober kl 19.00 hos Torkild 

 
 


