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Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 25.04.2022 kl 19.00 hos Torkild. 
 
Deltagere: Torkild, Jonas, Bjarne R, Kai (ref). 
Deltager via Teams:  
Afbud: Claus, Morten, Henrik 
 
Dagsorden: 

1. Opfølgning på referat af 05.04.2022 
a. Punkt 5: Claus vender tilbage med oplæg i løbet af ugen 
b. Punkt 13: Danish Club Cup er aflyst 
c. Punkt 14: Torkild følger op 
d. Punkt 16: Pokal skak 

i. Colin har samlet et breddehold 
ii. Ligaholdet følger Torkild op på med Allan 

iii. Seniorhold er Colin ved at forsøge at samle 
2. Økonomi 

a. Afregning af holdkampe i foråret 2022 er nu igangsat. 

3. Generalforsamling den 26. april 

a. Dirigent:  Anders Haarup, referent: Vibeke Grue 
b. Anders Nørlev har sagt ok til at blive suppleant (når nu Henrik har valgt at stoppe) 
c. Formandens beretning 
d. Indkommende forslag 

i. Ingen 
e. 20 tilmeldte (18 A + 2 B) – 19 stemmeberettigede (1 ekstra fra Kai (Peter Wheadon)) 
f. Kai bestiller smørrebrød 
g. Kai køber øl og vin 
h. Overraskelser i løbet af aftenen uddeles, Torkild 
i. Oplæg til dirigenten fremsender Kai. 
j. Oplæg til referenten fremsender Torkild. 
k. Eventuelt:   

i. Bjarne Tornbjerg – har Initiativpræmie fra DSU med 
ii. Oplæg fra jubilæumsgruppen:  De vil på generalforsamlingen fortælle om deres 

planer/ideer. 
iii. Spørgsmål til deltagerne (Jonas 1-5, Torkild 6): 

1.  Skal vi holde åbent i juni og juli ? 

2. Hvad er holdningen til at vi laver en Schweitzer/monrad som en 
byturnering – vil i helst at vi igen laver gruppeopdeling. 

3. 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 ? 



4. Holdkampe i 6.HK - Hvad er medlemmernes holdning til 
sammensætning af grupperne efter rating i stedet for som tidligere 
efter op- og nedoprykning? 

5. Klaus Berg undervisning:  Vi tror på at det skal fortsætte i 
2022/2023, men i hvilken form. 

6. Bestyrelsen vil gerne have en indikation af hvem der har lyst og 
mulighed for at hjælpe til med vores arrangementer. 

7. Hvad er interessen for at deltage i EMT-en i august ? 

4. Kalenderen efter 3. maj, Italiensk aften. 
Der er undervisning i Italiensk åbning, som skal spilles efterfølgende, og der sørges for 
italiensk mad, vin og servering. Alt dette for kun 50kr, klubben giver resten. Tilmelding 
nødvendig. Morten tager sig af tilmelding. 

5. Kalenderen resten af maj 
a. Der arrangeres hyggeskak (hurtigskak/lynskak eller hvad man bliver enige om) hver tirsdag 

aften i maj. Morten får det lagt på hjemmesiden. 
6. Kalenderen juni/juli måned 

a. Disse aftener afhænger af generalforsamlingens beslutninger. 
7. Holdturneringen for divisionerne 

a. Det er besluttet at benytte matchpoint i ligaen de næste 2 år mens 1. og 2. division kører 
videre med brætpoint. 

b. Kampdatoer for 2022/2023 er også fastlagt efter at den tyske turnering er lagt for næste 
sæson, så vi håber vi undgår sammenfald. 

c. Der vil fortsat være sammenfald mellem Ligaen og 1. og 2. divisionskampene (3 af 7 gange) 
desværre. 

8. Skanderborg Skakskole 
a. Vi overvejer at lave en skoleskakturnering ifm Smuk Skak EMT om lørdagen den 20. august. 

Bjarne R undersøger mulighederne med Århus Skoleskak. 
9. Smuk skak GM turneringen  

a. Vi mangler nu kun en deltager før feltet er komplet. Torkild følger op herpå. 
10. Chess House generalforsamling 4/5 2022 kl 19.00 

a. Skanderborg Skakklub deltager ikke på klubbens vegne, men vi opfordrer medlemmer af 
Chess house til at deltage. 

11. Eventuelt 
a. intet 

12. Næste møde  
a. Mandag den 16. maj kl 19.00 hos Torkild 
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