
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 05.04.2022 kl 17.00 i klubben. 
 
Deltagere: Torkild, Jonas, Claus, Kai (ref). 
Deltager via Teams: ingen 
Afbud: Morten, Bjarne, Henrik 
 
Dagsorden: 

1. Opfølgning på referat af 02.03.2022 
a. Ingen kommentarer 

2. Økonomi 
a. Regnskab 2021 samt revisorerklæring er indsendt til kommunen. 
o Vi har fået støtte til ungdomsinstruktion hos DSU. Der er indsat 3.000kr på vores konto hos 

Dansk Skaksalg. 
o Vi har fået tilskud på 13.500kr fra Skanderborg kommune til Træner/lederuddannelse. 

3. Generalforsamling den 26. april 
a. Bestyrelsen vil foreslå Anders Haarup som dirigent og Vibeke Grue som referent 
b. Indkaldelse til generalforsamlingen skal udsendes - Kai 
c. Smørrebrød – Kai sørger for tilmelding, bestilling og levering 
d. En overraskelse i løbet af aftenen – Claus forbereder denne 
e. Skal vi holde åbent i juni og juli ? 
f. Hvad er holdningen til at vi laver en Schweitzer/monrad som en byturnering – vil i helst at 

vi igen laver gruppeopdeling. 
g. Vi skal overveje hvordan vi fremover tager hensyn til juniorerne (de yngste) til vores 

turneringer. Skal man have mindre tid når man spiller mod en junior, eller skal man starte 
noget før ? 

h. Under eventuelt: oplæg fra Jubilæumsgruppen 
i. Holdkampe i 6.HK - Hvad er medlemmernes holdning til sammensætning af grupperne 

efter rating istedet for som tidligere efter op- og nedoprykning? 
4. Lynmesterskabet 19. april 

a. Kai indkøber præmier hertil 
5. Kalenderen efter 3. maj med Italiensk aften 

a. Vi holder åbent tirsdag aftener i Maj måned. – Claus laver oplæg til aftenerne 
6. Facebook reklame oplæg fremsendt af Jonas 

a. Jonas kontakter Philip herom, og efterfølgende opdateres indlægget. Det forventes at vi 
vælger at offentliggøre det efter sommerferien. Vi skal søge tilskud til dette fra 6.HK. 

7. Holdturneringen 
a. Der er kommet et oplæg fra DSU omkring hvad vi mener om nogle punkter som de har 

fremsendt. Bl.a. om holdkampe skal afvikles efter matchpoint eller brætpoint. Vi indstiller 
at det er matchpoint, at det er 2 point for en sejr og 1 point for uafgjort. Vi foreslår at der 
ikke spilles remis i de første 20 træk. Desuden ønsker vi ikke en opdeling Øst/Vest af 
skakligaen. 

8. Kernehuset Bellis 
a. Generalforsamling 16.marts kl 13, Kai deltog 



i. Der er meget tilfredshed med hvordan det går, og økonomien er fin. 
b. Nyt køleskab opsat af Skakklubben. Det gamle (lille) køleskab er blevet udskiftet med et nyt 

stort køleskab. 
9. Oplæg fra jubilæumsgruppen 

a. Bestyrelsen udtrykker fuld opbakning til Jubilæumsgruppens forslag. De vil på 
generalforsamlingen fortælle om deres planer/ideer. 

10. Smuk Skak EMT turneringen 
a. Vi har fået en forespørgsel om at filme ifm vores EMT turnering. Claus snakker med 

firmaet/forespørgerne herom. 
11. Smuk skak GM turneringen  

a. Vi har fået tilskud fra DSU, 6.HK, og DSUS til turneringen, hvilket vi er meget taknemmelige 
for.  Vi mangler formodentlig nu kun at finde 1 deltager før de 10 spillere er på plads. 

12. Generalforsamling 6. HK 3. april kl. 13 i Chesshouse 
a. Jonas har fremsendt et fint referat til bestyrelsen fra mødet. Der er ikke den store 

forandring i forhold til det nuværende. Der er dog et punkt som vi vil spørge 
generalforsamlingen om (op/ned rykning). 

13. Danish Club Cup 20-22 Maj I Køge 
a. Vi afventer tilbagemelding fra Allan A omkring afviklingen. 

14. Europa cup 
a. Er der interesse for at Skanderborg sender et hold hertil. Vi forespørger Allan A herom. - 

Torkild 
15. 1. holdet intern turnering i klubben og evt. lynturnering 

a. Vi overvejer at lave en turnering i efteråret for 1. holdspillerne på klubaftener. Det er Allan 
A som har bolden her. - Torkild 

16. Pokal Skak – Chesshouse 7. maj kl 10 
a. Colin har tilbudt at stå for et A-hold  
b. Allan A står vel for et elite hold - Torkild 
c. Vi skal overveje andre hold (b-hold og senior hold) – Morten/Bjarne R 

17. Eventuelt 
a. Ukrainske flygtninge kan vi tilbyde skak, hvordan får vi kontakt til dem ? – Jonas forsøger 
b. Torkild undersøger om der er andre der laver GM turneringer i Danmark for at koordinere 

spilleres deltagelse i de forskellige turneringer. 
18. Jan Rode har skrevet en historie om Skakdrengene fra Skanderborg. Morten får lagt den på 

hjemmesiden, hvor vi jo også har klubbens historie beskrevet af Asger J. Andersen. 
19. Næste møde  

a. 25.04.2022 kl 19.00 hos Torkild, dagen før Generalforsamlingen 
 
 


