Referat af bestyrelsesmøde tir. d. 4/2-03 hos Per
Til stede:
Thomas Larsen (Formand)
Henrik Mikkelsen (Kasserer)
Per Lund (Sekretær)
Verner Engmann
Steen Bjørn
1. Valg af referent.
Thomas blev valgt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt med enkelte bemærkninger: Referatet fra forrige
bestyrelsesmøde er desværre forsvundet, men dukker måske op en dag i
resterne af Steens flytterod.
3. Post og nyheder siden sidst.
Ikke meget nyt siden sidst. Thomas har d. 30/11-02 været til formandsmøde i
8. HK angående situationen i DSU’s forretningsudvalg. Han gav desuden en
fuldmagt til 8. HK’s repræsentanter, så de kunne stemme på vores vegne ved
det ekstraordinære delegeretmøde i DSU d. 21/12-02.
4. Detailplanlægning af jubilæumsturneringen.
De sædvanlige detaljer blev fastlagt: Indkøb af kantinevarer, fordeling af
arbejdsopgaver osv. Steen og Henrik tager digitalkameraer med, så vi kan tage
nogle billeder til klubbladet og hjemmesiden.
Turneringen har fået fin foromtale i Fr.-borg Amts Avis.
Som et forsøg har vi sat en artikel i lokalavisen, som udlover et halvt års
medlemskab af klubben i en konkurrence. For at kunne deltage skal folk
komme på Pedersholm under turneringen og svare på en skakopgave.
5. Kalender for resten af sæsonen.
Kalenderen for den sidste del af sæsonen blev lavet. I de sidste aftener mellem
afslutningen af KM og sommerafslutningen laver vi en hurtigskakturnering,
hvor folk kan møde op på de aftener de vil. Eventuelt laver vi en eller flere
temaaftener.
6. PR-aktiviteter.
Endnu ingen reaktioner på de foldere, som Ejvin omdelte i byen. Vi stiller
indtil videre idéen om en omtale af klubben i Politiken i bero. Fr.-borg Amts
avis’ skakspalteredaktør Martin Noer får jævnligt klubblade fra os.

7. Lokalesituationen.
En deprimerende omgang. Per har undersøgt sagen, og det er umuligt at
komme ind på kommunens skoler, da de generelt lukker kl. 22. Gymnasiet
eller Handelsskolen koster formentlig penge at låne. Per har forhørt sig hos
kommunen omkring lån af Lundebjerggård eller Dagcenteret på Heimdalsvej,
men mangler stadig svar. Per rykker endnu en gang. Hvis det ikke giver noget
positivt resultat, så må vi nok affinde os med de nuværende forhold.
8. Ny formand til næste sæson.
Thomas nævnte igen, at han vil gå af til næste GF, men indtil videre udsættes
beslutningen til sommer, hvor situationen nok er lidt mere afklaret.
9. Nye materialer.
Henrik har undersøgt priser på brædder, brikker og demobræt, men Dansk
Skaksalg er svære at få fat på. Henrik rykker igen.
10. Eventuelt.
Bogpræmiesagen er nu næsten ude af verden. Kun Ejvin mangler en præmie,
som han får til EMT’en.
Der går rygter om, at der igen skal være skoleskak på Falkenborgskolen.
Thomas kontakter juniorlederen i 8. HK for at få navnene på de personer, der
arbejder på det.
Vi har stadig et ekstra sæt nøgler til klubbens skabe. Verner overtog dem.
Vi vil overveje om klubbens spilletidspunkt eventuelt skal rykkes tilbage til
19.30. Der er en del folk, der møder op for sent.
Referent
Thomas Larsen

