
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 02.03.2022 kl 19.00 hos Torkild. 
 
Deltagere: Torkild, Jonas, Bjarne R, Morten, Claus, Kai (ref). 
Deltager via Teams: ingen 
Afbud: Henrik 
 
Dagsorden: 

1. Opfølgning på referat af 18.01.2022 
a. Ingen kommentarer 

2. Siden sidst 
a. Skaknyt 

i. Jonas Bjerre vandt en delt 2-3 plads i Challengers TATA turnering med 8½/13 og 
passerede 2600 i rating. 

ii. Filip Boe vandt den 4. Grand Prix turneringen arrangeret af DSU tilegnet Boris 
Spasskij’s 85 års fødselsdag I  

iii. Mads A vandt sammen med Ellen Fredericia i 4-nationers turnering på Island mod 
Island Norge og Sverige. 

iv. Filip Boe delte 1. pladsen i NordWest – Cup i Tyskland med 5,5/7 
v. Filip Boe har netop vundet Århusmesterskabet 
vi. 1 holdet ligger på 2. plads i Ligaen før sidste dobbeltrunde 
vii. 2. holdet ligger på en 3. plads i 2. div før sidste runde. 
viii. 3. holdet ligger næstsidst i Gr. 1 før sidste runde 
ix. 4. holdet sluttede som nr 5 af 6. 

x. 5. holdet sluttede som nummer 4 af 4. 
xi. Filip Boe vandt også sin kvalifikation til Speedchess, så både Mads Andersen, 

Jonas Bjerre samt Filip Boe har nu kvalificeret sig. 
3. Økonomi 

a. Regnskab 2021 er revideret og godkendt af revisoren. Bestyrelsen underskrev regnskabet. 
o Speedchess mesterskabet er Danmarks svar på Chess.com Speed Chess Championship. En 

online lynturnering med de bedste spillere i Danmark. Der live streames og kommenteres 

så alle skakinteresserede kan følge med. Skanderborg støtter også i år turneringen med 

1.000kr.  

o Vi har søgt støtte til ungdomsinstruktion hos DSU. Det plejer at udmønte sig i 3.000kr som 

indsættes på vores konto hos Dansk Skaksalg i begyndelsen af Januar. 

o Skakklubben har af DSU modtaget et elektronisk skakbræt som tak for vores afholdelse af 

afsluttende dobbeltrunde i ligaen i 2020. 

o Vi har søgt kommunen om tilskud ud fra antal medlemmer under 25 år. Det er tilskud vi 

også har søgt og fået de tidligere år. 

b. Der er søgt tilskud fra kommunen til Træner-/lederuddannelse. Det har vi også søgt og fået 

tilskud til de tidligere år. 

4. Facebook reklame oplæg (pkt 5 fra sidste referat)  

a. Jonas er ved at have oplægget færdigt og sender det til bestyrelsen inden det offentliggøres 

på facebook. I første omgang boostes oplægget med 1000kr. 



5. Holdturneringen 
a. De erfaringer vi har gjort med holdturneringen i år gør at vi skal ændre den måde vi 

tilmelder holdene på, så holdene kan fungere bedre, idet det har været en stor udfordring 
for stort set samtlige hold i år. Det har også betydet at holdlederne har haft meget 
ekstraarbejde for at få samlet et hold, og nogle af holdene har stort set ikke stillet med det 
samme hold 2 gange.   

6. Byturneringen 
a. Præmier til vores turneringer – skal de være større til øverste grupper – eller hvad gør vi for 

at få det til at være mere interessant at deltage, især for vores egene spillere.  Det 
nuværende format er måske ikke optimalt (Schweitzer turnering)?  Vi tror ikke at det er 
præmiestørrelserne der gør at der nu ikke er deltagere fra vores 2. hold der deltager i 
turneringen. – Morten vil senere på året lave et oplæg til en rundspørge blandt 
medlemmerne, så vi i bestyrelsen får en ide om hvilken turneringsform der ønskes til 
byturneringen næste år. 

b. Claus laver en beskrivelse af de turneringsformer som vi anvender, så medlemmerne 
forstår forskellen og ideen med at vi afvikler byturneringen som en Schweitzer i år, og 
klubturneringen som en turnering opdelt i grupper. 

c. Kai snakker med andre fra 2. holdet om at lave noget hurtigskak de sidste aftener hvor 
byturneringen løber. 

7. Skanderborg Skakskole 
a. Hver mandag fra kl 15.30 til 17.00 er der skakskole. Det afvikles i år på Morten Børup 

Skolen lokale 110. Alle børn er velkomne. 
8. Kernehuset Bellis (brugermøde) 

a. Brugerne af Bellis (heriblandt Skakklubben) var inviteret til brugermøde. Der var stor 
tilfredshed med Bellis. Af enkelte punkter kan nævnes: 

i. Ny opvaskemaskine (tager kun 18 min) 
ii. ”vores” køleskab (ikke kønt – nyt ? … nej dog). Kai forhører hos Bellis om vi kan 

komme med et køleskab med frys. 
iii. Ferielukning fra og med og til og med 17.juni-7.august   samt  16.december til 1. 

januar 2023 
iv. Præmieskab – vi har fortsat lov til at hænge et glasskab op til præmier, Claus 

undersøger igen ”brugt” markedet for et sådant. 
v. Ordinær generalforsamling 16.marts kl 13. Kai deltager. 

9. Oplæg fra jubilæumsgruppen  
a. Bestyrelsen havde fået fremsendt et rigtig godt oplæg fra Jubilæumsgruppen. 
b. Kai undersøger om onsdag den 4. januar 2023 kan reserveres til Skakklubben fra kl 16.00. 
c. Bestyrelsen støttede op om oplægget fra gruppen og har bedt gruppen om at arbejde 

videre hermed. 
10. Smuk Skak EMT-turneringen 19-21 august 

a. SMUK SKAK.dk tilrettes til EMT og indbydelse har Morten nu oprettet.  
b. Kai udsender en forespørgsel til klubbens medlemmer for at høre om interesse for 

deltagelse. 
c. Arrangørteam 

i. Morten og Bjarne R tager teten her. 
11. Smuk skak GM turneringen  

a. Det er en lukket turnering og der er allerede nogle spillere klar. Der arbejdes videre på at 
finde de resterende. 

b. Arrangørteam 
i. Mads Boe, Jonas Larsen, Morten og Torkild. 

c. Der er lavet et budget herfor, som er nogenlunde på størrelse med det for 2021. 



12. Generalforsamling 6. HK 3. april kl 13 i Chesshouse 
a. Jonas og Claus forventer at deltage. 

13. Eventuelt 
a. Vi overvejer en tur for de som måtte have lyst til at tage til en turnering i udlandet der 

løber over en 4-5 dage, f.eks som en turnering i Bad Zwischenahn i Januar/Februar som 
nogen har deltaget i tidligere. Alle uanset rating kan deltage.  Morten laver et oplæg hertil. 

b. Da 1. holdet ikke har spillet ret mange holdkampe i Coronatiden, har de sponsorater som vi 
har fået til 1. holdet givet et overskud. Dette overskud har bestyrelsen valgt at bruge til 
Jubilæumsarrangementerne i 2023. 

c. Tinfadet for at vinde Nytårshandicapturneringen er nu blevet præget med vinderens navn 
og udleveret til ham: Leif Møller Hansen 

d. Træning ved Klaus i morgen den 3. marts. Torkild sender indbydelse ud til medlemmerne 
og Claus får det på hjemmesiden.  

e. Bjarne R tager på ferie og er først tilbage den 18. marts. Kai har overtaget Bjarnes 
hoveddørsnøgle. 

f. Walthers musikcafe overvejer vi at lave et arrangement på. Det har været gode 
arrangementer vi har holdt der tidligere. Claus snakker med dem om et eventuelt 
arrangement en Torsdag i September. Samt en mulighed for tilsvarende i April. 

14. Næste møde  
a. Tirsdag den 5/4  kl. 17.00 i klubben. 

 


