
Agenda bestyrelsesmøde torsdag den 18.11.2021 kl. 19.00 hos Torkild 
 

Deltagere:  Torkild (TS), Jonas (JL, Henrik (HSV), Bjarne R (BBR), Kai (KM), 
  Claus (CQJ, referent) 

Deltager via Teams: Morten (MFR, fra pkt. 7) 

Afbud:   Ingen 😊 

 

Dagsorden: 
 

1) Opfølgning på referat af 29.09.2021 
 
Ingen bemærkninger 

2) Økonomi 
 
Generelt: Det går godt, men vi har jo fået alle indtægterne, men har endnu ikke betalt ret 
mange udgifter for sæsonen 21-22. 
 

a. Sponsorat af DOT (Dansk Overflade Teknologi) 
 
Dem har vi samarbejdet med tidligere, men Colin har fået dem tilbage i folden. 
Står på hjemmesiden som guldsponsor. 
 

b. Sponsorer på hjemmesiden 
 
Rema1000: R1000 i Stilling står på siden, men vi har ikke haft dem som sponsor 
  siden Kell. 
Nordea: Står der. Vi har ikke søgt endnu år, men skal da have det gjort. 
Carlsberg: Vi har fået tidligere, men det er tre år siden.  
 
Morale: Til hjemmesiden: 
  Nordea, DOT = guld. 
  Hugo M. + Vinoble = bronze 
  Rema1000 + Fotoshoppen fjernes 
 

3) Siden sidst 

a. Skaknyt 
 
Hold-EM: Jonas og Mads er med i Slovenien. Især Jonas har gjort det sublimt. 
 Oveni er vores mere distancerede medlemmer (Rasmus Svane (Tyskland med 4/5) 
 og Ivan Salgado (Span med 1½/3)) med for andre hold. 
 
Filip Boe er blevet toer i GoAudit (Amager; 6/7 efter Carsten Høi) og toer på Fyn 
Jonas har deltaget i FIDEs ”Grand Swiss” superturnering i Riga + blev toer i DM i lyn. 
Frederik Svane blev toer i Kiel og lavede sin første GM-norm. 
Jan Rode vandt DM i hurtigskak for seniorer 65+ med 7/8. 
Skanderborg blev desværre kun nr. 2 i den traditionelle 4-By-Turnering (desværre 3-By- i 
år) efter suveræne Silkeborg. Viborg var 3. hold, mens Herning ikke var med. 
 



4) Fordeling af ansvarsområder 
 
Hvem gør hvad ved holdkampe (især ved dobbeltrunder): 

Åbne-lukke Bellis: tirsdag BBR og torsdag TS. KM er backup for begge. 

Tirsdage klubaftener og hjemmekampe i 6. HK: Franskbrød og andre indkøb, opstilling, 
nedtagning mm. BBR. Vi bestiller 5 stk. på normale klubaftener og 5 stk extra til hver 
holdkamp. På tirsdage er det BBR der bestiller i Bellis.  

Torsdage: Ingen brød 

Hjemmekampe i weekender: her er det holdlederen der styrer tingene ( fremgår af 
holdlederens checkliste)  
 
Torkild har lavet en checkliste med de fleste to-do-ting. Rundsendes til holdledere. 
 
Til turneringer (EMT, hurtig mm.): Vi skal have et team, som Torkild sammensætter fra gang 
til gang. 

Træning: Jonas tager det overordnede ansvar for planlægning og koordinering  

 

Pokaler og priser 
 
Pokaloversigten får KM lagt på hjemmesiden 
 

a. Buttenschøn mindepokal 
Blevet uddelt til Filip Boe. 
 

b. Larsen pokalen 
Stammer faktisk fra den gode Bent(!) 
Uddelt for nylig til Hedayatullah Akhbari 
 

5) Hurtigskakturneringen 
 
7. + 21. december (rd. 1-4 + rd. 5-8).  
Morten skal have dem oprettet på DSU og lagt dem ind. 
Samme konditioner som sidst: 100 kr/mand, ingen EMT-afgift mm. 
 
I vores egen kalender skal vi også have stående: ”Hyggeskak” til dem, der ikke gider 
hurtigskakken. 
 

6) Undervisning alle / 2. holdet 
 
D. 25/11 allokeres allerede til Klaus Berg-træning (for alle). 
 
Muligt for Henrik Sv. at samle 2.-holdet d. 14/12 til Klaus Berg-analyseaften og undervisning. 
Men det skal give mening, så vi skal have folk til at tilmelde sig. Henrik skriver til 2.-holdet. Er 
der ingen interesse, aflyser vi. Kun 5.-holdet spiller holdskak tirsdag og er optaget. Der er 
generel allemandstræning torsdag d. 16/12, så ved aflysning af 2.-holdstræning tirsdag d. 
14., flytter vi d. 16. til d. 14. 
 



7) Frivillige kræfter 
 
Honorar eller ? til Bjarne B R og Axel N for deres store arbejde?! Undervisning. 
Medlemmer der yder noget særligt, skal belønnes med et eller andet lækkert – fx rødvin. 
Den slags ”flidspræmier” kan uddeles hen over året. 
 

8) Skanderborg Skakskole 
 

a. 4. dec. (lørd.): Grand Prix-afslutning på Niels Ebbesen; kl. 9-14.30. 
BBR håber på 60 deltagere, men det er lidt uforudsigeligt pga. corona. Hjælp ønskes. 

b. Annoncering på Facebook 
TS: 6HK har sat noget i gang og brugt FB. 
Randers Skakklub gav 800 for et par annoncer over 10 dage. 
JL laver et oplæg ud fra BBR-oplysninger til Grand Prix-stævnet.. 
 

9) Julefrokost den 26. november 
 
Start kl. 18 i Bellis. Styres af JL. 
Mad: Haarby-slagteren. Traditionel julefrokost.  BBR + KM henter menutilbud. 
Pris: 200kr med fri bar. 
 Juniorer: 50kr (= symbolsk). 
 
Invitation til medlemmerne sendes ud af MFR i aften. 
 

10) Parkering 
 
Der er nu sat skilte op med 1½-timers begrænsning fra 7.30-15 om hverdagene. Men der er 
frit slag aftener og weekender = hurra. 
 

11) Bellis brugergruppemøde 24. januar 
 
KM deltager. 
 

12) Franskbrød om tirsdagene 
 
Vi starter med at bestille 5 stk med ost/ rullepølse og ser. Levnes der, laver vi færre næste 
gang. 
Ved holdkampe bestilles 10. Kun tirsdage, ikke torsdage. 
 

13) Orientering om valg til Folkeoplysningsudvalget (første møde d. 8. nov.) 
 
Kommunen vil gerne have, at folk melder sig ind i et udvalg vedr. fritidsaktiviteter i 
Skanderborg. BBR udpeget sig selv som frivillig, og alle andre siger tak. 
 

14) Skakpark Skanderborg  
 
TS har bedt om en opdatering, men har ikke fået den. Vi henlægger, til der kommer respons. 
 



15) Facebookreklame 
 
Gratis halvår fra nytår til helt nye folk? Træning fra 17.30-18.30 tirsdage (og gerne mere), 
hyggespil, turneringer etc. JL tager action. Søsættes efter jul. Mere info under pkt. 9b. 
 

16) Kaffeliste til kantinen 
 
Vi skal have en liste ved kaffen, så folk kan skrive op, når de tager noget på kredit – og 
betaler med MobilPay til sidst. TS udarbejder en liste. 
 

17) Eventuelt 
 
På hjemmesiden: 
Liste over alle klubbens turneringsledere/kampledere (p.t. Bjarne Tornbjerg, MFR, CQJ, 
BBR, HSV, Kristian Overgaard?) 
Liste over IT-eksperter 
 
Kursus med Ivan A. (Mads’ far): Lær os alle, hvordan man sætter livesystemet op. Morten F. 
R. kan godt i forvejen og laver gerne en manual – dog først i 2022 pga. forventet flytterod. 
 
Vi har en underside (under info), der skulle have en masse billeder (alle MFR-fotos). 
Dertil har CQJ gennem årene lagt hundredvis af billeder ind på WordPress (= Google), men 
at søge dér er umuligt, da der ikke er billedtekster. Det koster en krig at læsse disse og en 
masse andre billeder over i arkivet, så det sker næppe. 
 
Vi skal have en klubaften (kort) vedr. kunsten at lave artikler til hjemmesiden (CQJ + MFR; 
finder dato i fællesskab). 
 
Både klubbens nye og gamle logo på ”klubhistoriens” forside. 
 
Hjemmesidecounteren dur ikke. Skal bare fjernes. 
 
Støtteforening sidst opdateret april 2006. Fjernes også fra hjemmesiden. 
 
Printfunktionen i hjemmesidens klubkalender ser mystisk ud. MFR kigger, men det er 
sandsynligvis en print-screen-funktion, som kun Google kan gøre noget ved. 
 

18) Næste møde 
 
Tirsdag d. 18. januar kl. 17-18.30 i klublokalerne 
Der skal spilles holdskak samme aften (inkl. 3.-holdet og dermed det meste af bestyrelsen) 

 


