Referat fra bestyrelsesmøde den 29. September 2020 kl 16.30 i klubben.
Deltagere: Torkild, Bjarne R (fra kl 17), Morten (fra kl 17), Claus, Jesper, Peer (fra kl 18), Kai (ref).
I skyggen af Corona Virussen afholdtes dette nr 8 specielle bestyrelsesmøde for igen at afstemme og
planlægge hvad der er muligt fremadrettet.
Dagsorden:
1. Opfølgning på referat af 15092020
a. Ingen kommentarer
2. Økonomi.
a. Budgettet Blev gennemgået, det ser fornuftigt ud.
b. Nyt medlem, Ebbe Kristensen, kommer næste tirsdag den 6. oktober. Tag godt imod ham.
c. Nyt medlem, Nicolai Lövenstein kom her i aften, velkommen tilbage.
3. Holdskak
a. Første dobbeltrunde i ligaen er det besluttet skal deles i 2 lokationer. Vi vil foreslå at det
afholdes på Morten Børup skolen hvor vi har flere klasselokaler og aulaen. Torkild snakker
med DSU herom.
b. Torkild gennemgik holdopstillingerne for de forskellige hold, og vi fik opdateret spillerne på
de forskellig hold. Det er nogle meget stærke hold vi her har klar, 5 stærke hold. Og der er
rigtig gode reserver til holdene. Hvis vi bliver skånet for afbud er der mulighed for rigtig
gode placeringer for alle disse hold.
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 at uddele en eller måske flere præmier til holdspillerne. Det kunne være den
der har spillet flest kampe. Det kunne være den der har scoret flest point. Det kunne være
den der har fået største rating fremgang i holdskak. Det kunne også være den yngste
holdspiller. Det kan også være den spiller med højeste procentuelle score (over 5 partier).
Yderligere ideer modtages gerne.
5. Møde med Hillerød skakklub
a. Kai gennemgik oplægget fra Hillerød skakklub. Der er ideer heri som vi kan bruge, og som vi
i begyndelsen af det nye år vil kigge nærmere ind i.
6. GM/IM turnering årligt.
a. Næste møde.
7. 4-by turneringen
a. På grund af Corona situationen kan 4-by turneringen ikke afvikles, da der ikke må samles
mere end 50 spillere. Silkeborg skakklub har derfor besluttet at den udsættes indtil videre.
8. Eventuelt
a. Den 12.11.2020 afholder vi introaften på Walther til Walther skak. Claus laver oplæg hertil.
b. Mentor skak afprøver Torkild sammen med Peter Wheadon (efter oplæg fra Jesper), med
start i November.

c. Torsdag den 8. oktober kommer Nicolai V.P til ligaaften. Jesper laver opsætning hertil og
lægger på hjemmesiden.
d. Vi skal have aktiveret vores elektroniske bræt med computeren til skoleskakken. Jesper
aftaler med Bjarne R og Axel omkring anvendelse heraf.
e. TL kursus uddannelsen (Turneringsleder uddannelsen som også indeholder Kampleder) skal
vi have tilmeldt følgende til: Thomas, Jesper, Torkild, Peer, Kai. Kai sørger for tilmelding. Vi
vil lave en studiekreds herom, og Morten vil også gerne deltage her.
9. Næste møder er aftalt til:
- Tirsdag den 3. November 2020 kl 16.30 i klubben.

