Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 3. November 2020 kl 16.30 i klubben.
Deltagere: Torkild, Jesper, Bjarne R, Claus, Peer (sidste ½ time), Kai (ref).
Afbud: Morten
I skyggen af Corona Virussen afholdtes dette nr 9 specielle bestyrelsesmøde for igen at afstemme og
planlægge hvad der er muligt fremadrettet.
Dagsorden:
1. Opfølgning på referat af 29.09.2020
a. Ingen bemærkninger
2. Afvikling af klubturnering
a. Sikkerhed, max 10 spillere per lokale, mundbind, håndsprit, retningslinjer mm har gjort at vi
har styr på afvikling af klubturneringen under sikre forhold. Informationer om alt dette er
sendt på mail til medlemmerne, og er også lagt på vores hjemmeside.
b. Udsatte partier bør være aftalt spillet inden sidste runde den 10. November.
3. Afvikling af holdkampe
a. 6. december bør 2. holdets kamp flyttes til SK1968 i Århus. Henrik Svane tager fat i SK1968
for at aftale dette.
b. Den 24. November afholder vi 3. holdets kamp mod 4. holdet i klubbens lokaler i A-rækken.
Holdlederne skal Kai informere herom.
4. Afvikling af Ligaaftener
a. 5/11 Mads Andersen, indbydelse er lagt på hjemmesiden og udsendt. Vi må være mange til
arrangementet, da alle sidder og kigger i samme retning.
b. 3/12 Skal der også arrangeres en ligaaften. Torkild følger op.
5. Klaus Berg undervisning
a. Bevares for alle i nuværende form.
b. Vi ønsker også at lave en træning for spillere i ratingniveau 1600-2000 til forberedelse mod
den næste modstander. Hvis tiden tillader, vil spillede partier også kunne analyseres der.
Jesper og Claus laver oplæg hertil.
6. Planlægning af klubaftener efter 10/11
a. 24/11 Holdkamp mellem Skanderborg 3 og Skanderborg 4.
b. Hurtigskak 3 aftener. 1. december (denne dag vil Miniatue være i Terapien), 15. december
og 22. december. Vi afvikler 3 runder per aften. Vi vil indføre ratingpræmier. Partierne
afvikles med 25min + 10 sek. Jesper lægger det på hjemmesiden og opretter turneringen.
c. Byturnering i begyndelsen af 2021
i. Morten og Peer planlægger turneringen.
7. Dommeruddannelsen skal vi have igangsat
a. Peer organiserer opstart heraf.
8. PDF kalenderen eller rullende kalender skal væk
a. PDF kalenderen fjernes. Jesper fjerner den.
9. GM/IM turnering – udsættes til næste møde
10. Eventuelt
a. Julefrokost aflyses indtil videre.
b. Walther skak er udsat til 2021.
11. Næste møde den 24.11.2020 kl 16.30 i klubben

