
 
 
 

Referat bestyrelsesmøde torsdag den 12.05.2022 kl 19.00 hos Torkild  
- Kristiansbakken 24, 8660 Skanderborg 

 
Deltagere: Torkild, Jonas, Anders N, Bjarne R, Morten, Kai (ref). 
Deltager via Teams: Morten 
Afbud: Claus 
 
Dagsorden: 

1. Opfølgning på referat af 25.04.2022 
a. Ingen kommentarer 

2. Konstituering af bestyrelsen 
a. Tak til Henrik Svane for arbejdet som suppleant i bestyrelsen. 
b. Velkommen til Anders Nørløv som ny suppleant i bestyrelsen som afløser for Henrik Svane 
c. Opgavefordeling  

i. Der skal rettes på hjemmesiden angående opgavefordeling (Morten): 
1. Kai S. Munk skal også have Bellis noteret under Ansvar 
2. Suppleant Henrik Svane skal udskiftes med Anders Nørløv 

a. Ansvarsområde for Anders:  Assisterende turneringsplanlægning, IT 
3. Torkild:  Overordnet turneringsplanlægning 
4. Claus Qvist navn skal rettes 

d. Retningslinjerne gennemgås/repeteres 
i. Bestyrelsens dokument omkring retningslinier (og hvad vi skal huske i løbet af året) 

blev gennemgået, og Kai skal opdatere dokumentet. 
ii. Vi har 2 ure som er beregnet til undervisning. Jonas og Anders tager et ur med 

hjem hver for at lære det at kende. 
iii. Anders laver beskrivelse af vores forskellige typer ure om hvordan vi indstiller dem 

til holdkampe. 
e. Bestyrelsesdokumenter skal vi have samlet et sted. 

i. Skakklubben har en Google konto, skal vi bruge den, eller skal vi gøre noget andet 
    (mail fra Morten har vi herom) ?   Anders laver oplæg hertil. 

f. Aktiviteter i løbet af året skal vi have kortlagt og indført i kalenderen efterfølgende 
i. E.g. Lys nat, sort nat, kulturhus arrangementer mmm  (dokument oprettes ?). 
ii. Morten søger i gamle dokumenter og kommer med et oplæg til Torkild. 

iii. Torkild får opdateret dokumentet. 
3. Økonomi 

a. De 2 foregående år har vi hensat forpligtelser til holdskak i regnskabet. Disse forpligtelser 

er nu blevet afviklet. 

b. Regnskabet for Ligaholdet er (næsten) afsluttet for sæsonen 2021/2022. Ligaholdets 

regnskab løber i princippet fra August 2021 til Maj 2022. 

c. Budget 2022+2023 skal opdateres (næste møde) 

4. Opfølgning på Generalforsamling den 26. april 

a. Skal klubben holde åbent i juni og juli 



i. 13 stemte ja for juni, 8 stemte ja for juli 

1. Bestyrelsen beslutter på denne baggrund at vi holder åbent i Juni i det 

omfang der viser sig medlemmer nok på dagene. 

ii. Konsultationsskak mod Silkeborg? 

1. Claus følger op herpå. 

b. Byturneringen som Schweitzer/Monrad 

i. 9 sagde ja hertil; 6 stemte for gruppeopdeling 

1. Bestyrelsen tager det til efterretning. 

c. Hensyntagen til juniorerne i vores turneringer 

i. Når man spiller mod en ung junior kan vi overveje nedsat tid til f.eks 1 time; eller 

evt. starte en time tidligere. Måske skal der ikke være en ratinggrænse for den 

unge junior, men vi bør nok sætte en aldersgrænse. Bestyrelsen vil senere, inden 

næste turneringsindbydelse, tage stillingt til hvordan. 

Aldersgrænse, ratinggrænse og ændret spilletidspunkt er mulige ting at kigge på, 

hovedsagen er at tilgodese de unge spillere, uden at det går for meget ud over de 

etablerede spillere. (udsættes til næste møde) 

d. Klaus Berg undervisning 

i. Der var et ønske om at fortsætte i 2022/2023, men uden at der bruges tid på 

enkelte spilleres partier. 

ii. I stedet ønskedes anvendt Temaer og Teoretiske emner. Morten nævnte eksempler 

herpå, og vi vil forhøre Klaus om hans ideer/forslag hertil. 

iii. Der er et logistik problem med Klaus omkring transport til og fra Skanderborg. 

Bestyrelsen vil forsøge at håndtere det med planlægning i god tid inden 

undervisningsaftenerne. 

iv. Bestyrelsen vil løbende overveje om deltagerinteressen er tilstrækkelig. 

5. Ligaholdet 
a. Ligaholdet skal spille 3 dobbeltrunder, hvilken skal Skanderborg lægge billet ind på: 

i. 29+30/10-2022, 14+15/1-2023, afsluttende 25+26/3-2023 
ii. Torkild orienterer Allan A om at det er 25+26/3-2023 vi satser på. 

iii. Vi har kort efter mødet blevet orienteret om at Skanderborg får lov at afholde den 
afsluttende dobbeltrunde den 25+26/3-2023. (Dette tilføjet efter mødet) 

6. Hyldest af ledere og idrætsudøvere i Skanderborg Kommune  
a. Senest den 10. juni skal klubben indstille mulige emner hertil. 

i. Torkild følger op herpå 
7. Skanderborg Skakskole 

a. Skakskolen holder afslutning mandag den 16. Maj. 
b. Det var en midlertidig ordning (pga Corona) at Skakskolen flyttede til Sundhedscenteret. 

Næste sæson vil Bjarne forsøge at få den tilbage på Niels Ebbesen Skolen. 
8. Smuk skak GM turneringen  

a. Der er spillere på plads, og der arbejdes med at få de sidste 2 spillere på plads. Der er flere 
emner der arbejdes med. 

9. Chess House generalforsamling 4/5 2022 kl 19.00 
a. Fremtiden for Chesshouse ser lidt mørk ud. Morten har lagt sine kommentarer fra 

generalforsamlingen på vores hjemmeside.  
b. Kort efter mødet blev vi orienteret om at der forventes ekstraordinær GF onsdag d. 8/6 med 

et punkt: At lukke Chesshouse   hvis ikke der i mellemtiden findes nogle løsninger. (punktet 
tilføjet efter mødet) 

10. Eventuelt 



a. Jonas får lagt et indlæg på foreningen: Skanderborg Hjælper Ukraine,  Facebook gruppe. 
b. Trøjer – morten foreslog at vi kunne overveje at lave trøjer/t-shirt med Skanderborg 

Skakklub på. Det er nok ikke noget vi vil gøre lige foreløbigt. 
c. Vi overvejer et brainstorming møde for bestyrelsen, hvor vi kigger på de aktiviteter som vi 

har og hvad vi kan gøre for at udvikle skakklubben yderligere. – Torkild  
11. Næste møde  

a. Tirsdag den 9. august kl 19 hos Torkild. 
 
 
 


