Referat fra bestyrelsesmøde den 15. September 2020 kl 16.30 i klubben.
Deltagere: Torkild, Jesper, Peer, Kai (ref).
Afbud: Bjarne R, Morten, Claus
I skyggen af Corona Virussen afholdtes dette nr 7 specielle bestyrelsesmøde for igen at afstemme og
planlægge hvad der er muligt fremadrettet.
Dagsorden:
1. Opfølgning på referat af 01092020
a. Ingen kommentarer
2. Økonomi.
a. Afsluttende dobbeltrunde
i. Afregning af de direkte omkostninger er sendt til DSU.
ii. Et elektronisk bræt får vi nok af DSU som tak for afholdelsen.
iii. Vi har fået rigtig meget ros for afholdelsen – og stor tak til i ”ildsjæle” som altid er
der og hjælper til.
b. Opkrævning af kontingent og indskud til klubturneringen er udsendt.
c. Køleskab (max 163cm høj) kan stilles op ved siden af det lille køleskab – Torkild vender
tilbage med anbefaling af køleskab. Kai snakker med Bellis om at vi kan have en del af
køleskabet som vores. Det lille køleskab kan så evt. udfases.
3. Holdskak
a. Torkild havde i samarbejde med Morten sendt et oplæg hertil, og efterfølgende kunne der
træffes følgende konklusioner:
i. Det bliver kun til et 5 hold med 4 mand. Der kom afbud i løbet af aftenen og der er
kommet et mere. Hugo ønskede ikke at spille. Holger ønskede heller ikke at spille
men vil overveje at spille hjemmekampe. Axel trækker sig da han har skoleskak om
tirsdagen og kan ikke magte at skulle spille skak samme aften. Jeg har flyttet
Thomas op på 4 holdet bedt ham om at være holdleder. Axel er sat på som reserve.
Hans Skovhus vil godt holdleder for 5 holdet, Colin for 3 holdet og Henrik Svane for
2. holdet. Allan forsætter som holdleder for 1. holdet. Mangler at tale med Klaus
Berg som er travlt optaget for tiden. Men vi har aftalt at tales ved i morgen.
ii. Morten melder holdene ind efter input fra Torkild.
4. Træning for holdene
a. Bjørn og Mads A laver oplæg til træning omkring førsteholdet, således at når de skal spille
holdkamp har de mulighed for fælles træning.
b. Vi forventer at træningssessionerne med Klaus Berg fortsætter i den kommende sæson.
Det er primært rettet mod klubbens medlemmer med under 2000 i rating.
c. Vi overvejer en bonusordning til holdspillerne. Det kunne være den der har spillet flest
kampe eller …. Forslag modtages gerne.
5. Kalenderen opdateres
a. Kalenderen er opdateret med holdkampene for divisionerne.
6. Møde med Hillerød skakklub
a. Gennemgås på næste møde
7. Generalforsamling i 6. hk
a. Kai orienterede kort fra 6. hk mødet.

i. Vibeke Grue har trukket sig, og erstattes af Anna Hedelykke fra Nordre
ii. Chesshouse er flyttet til Møllevangs Alle 148A (lige ved siden af før, men indgang
fra Møllevangs alle). Om godt et år skal man flytte igen da bygningerne rives ned.
8. GM/IM turnering årligt.
a. Næste møde
9. Eventuelt
a. Mandagsskak (som Hans Skovhus har stået for under Ældresagen), er indtil videre aflyst, da
der kun dukkede 1 op den første mandag (formodentlig pga Corona-en).
10. Næste møder er aftalt til:
- Tirsdag den 29. September kl 16.30 i klubben
o Afbud fra Peer

