
 
 
 

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 18.01.2022 kl 17.00 i Skakklubben. 
 
Deltagere: Torkild (TS), Bjarne R (BR), Morten (MR), Kai (KM) (ref). 
Deltager via Teams: Jonas (JL), Claus (CQ) 
Afbud: Henrik (HS) 
 
Dagsorden: 

1. Opfølgning på referat af 18.11.2021 
Punkt 4: Jonas Larsen koordinerer og planlægger træning. Hermed lagt på hjemmesiden.  
 

2. Siden sidst 
a. Skaknyt, European Team Chess Championship 2021

 
b. Ved hurtigskak DM blev Jonas 1 med 7/7 og mads 2 med 6/7 
c. Filip Boe nuppede en 8 plads med 6/8 ved Malmø Open 
d. Ved Rapid EM i Polen blev Jonas Bjerre nr 4-7 med 9/11 
e. Vi har mistet John Hansen som medlem fra 1. januar 2022 
f. Velkommen til et gensyn med tidligere medlem Per Buttenschøn 

 
3. Økonomi 

a. Regnskab 2021 
i. Kassereren fremlagde regnskabet, og efter flere gode kommentarer og uddybninger 

blev regnskabet godkendt af bestyrelsen. Kassereren skal nu have afstemt 
regnskabet med revisoren. 

b. Budget 2022 og 2023 
i. Kassereren præsenterede budget for resten af året og for 2023. Især for året 2023, 

hvor vi har 100 års jubilæum, har vi afsat et større beløb, således at der kan holdes  
ordentlig fest, GM turnering mm. Der er nedsat en gruppe til at lave oplæg til 
bestyrelsen omkring aktiviteter de vil foreslå til 100 års jubilæet, og de har nu en 
budgetramme at arbejde ud fra. Bestyrelsen godkendte budgetoplægget.  

 
4. Skanderborg Skakskoles arrangement 4. december: 



a. Der deltog knap 20 deltagere mod tidligere 50 deltagere. Vi havde betalt 1000kr for reklamer 
herfor på Facebook. 5500 mennesker har modtaget reklamen, men måske gav reklamen 
ikke det store resultat.  

 
5. Facebook reklame (pkt 15 fra sidste møde) søsættes efter jul.  

a. Jonas laver oplæg hertil med udgangspunkt i at nye interesserede kan deltage i 
undervisning/instruktion om tirsdagene fra kl 17.30 til 18.15, og evt deltage i hyggeskak i 
klubben efterfølgende. Bør også lægges på Skanderborg Skakklubs facebook gruppe. 

 
6. Skal vi have en ny 2.-holds turnering i foråret? 

a. Vi vedtog at overveje at afholde den til efteråret i stedet. Senere på året vil vi træffe 
beslutning om hvorvidt den skal afholdes, og også under hvilke rammer den skal afvikles. 

 
7. Kalenderen opdateres 

a. Kalenderen blev opdateret og datoerne reserveret i Bellis ”sorte” kalender. Hver den første 
tirsdag i måneden kan  vi ikke disponere over lokalet ”terapien” (det ved siden af køkkenet). 
Torsdagene har klubben ikke krav på lokalerne, men når der er ledigt må vi reservere dem, 
især i lige uger, men hvis der er ledigt i ulige uger kan vi også forsøge her, dog med den 
risiko, at Bellis udlejer dem en aften, og vi så må flytte. 

b. Hyggeskak skal annonceres. TS 
c. Ændringerne/opdateringerne indtaster MR efterfølgende i den rullende kalender på 

hjemmesiden. 
 

8. Holdturneringen 
a. Den 1. marts skal der afvikles afsluttende runde med 6 hold med Skanderborg 4 i 

skakklubben. Vi har ikke råderet over Terapien, så bestyrelsen skal overveje en løsning 
herpå. TS 

 
9. Byturneringen 

a. Byturneringen blev jo udsat, så MR opdaterer indbydelsen og fremsender information herom 
til de tilmeldte så de kan vælge at fortsætte i turneringen, eller om de efter de ændrede 
datoer ønsker at udtræde af turneringen. 

 
10. Eventuelt 

a. Der skal nedsættes en gruppe til at planlægge GM turneringen i efteråret. TS. 
b. Dokumenter som bestyrelsen ønsker at dele internt kan gøres via en Google konto. MR  

 
11. Næste møde  

a. Onsdag den 2. marts kl 19.00 hos Torkild 

 
 


