
Referat af bestyrelsesmøde tirs. d. 14/10-03 hos Per 
 

Til stede: 
Thomas Larsen (Formand) 
Henrik Mikkelsen (Kasserer) 
Per Lund (Sekretær) 
Steen Bjørn 
 
Afbud: 
Verner Engmann 
 

1. Valg af referent. 
Thomas blev valgt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referatet blev godkendt. 

 

3. Post og nyheder siden sidst. 
Vi har tilmeldt 2 hold til holdturneringen. Bemærk at folk, der har karantæne 
fra EMT, dermed også har karantæne fra holdkampe, da de nu er ratede. 

4. Kalender for resten af sæsonen 
Kalenderen for resten af sæsonen blev lavet. Det er muligt at vi skal udsende 
en revideret kalender senere afhængig af tilmeldingerne til KM. 

 

5. EMT, efterår 2004. 
Vi har fået Elværket d. 24.-26. september 2004. Vi skal have turneringen med i 
NSU Grand Prix. Det koster 5 kr./deltager.  

Vi bør undersøge muligheden for at søge penge til præmier mm., f.eks. hos 
kommunen eller 8. HK. 

6. PR-aktiviteter. 
Vi var på Torvet med kæmpeskakspillet d. 16. august. Vores bræt er desværre i 
ret dårlig stand, og bør nok snart udskiftes. 

Verner var til yachttræf/havnedag d. 12. juli, men vi har desværre ikke hørt om 
det var noget, som kunne være interessant at stille op til. 

Vi skal have nogle flere indlæg i lokalavisen. Vi har været lidt tavse der på det 
seneste. 



7. Lokalesituationen. 
Per har ringet til Dagcenteret på Heimdalsvej samt Lundebjerggård. 

Dagcenteret: Vist kun ledigt mandag. Lokaleforhold virker gode. 

Lundebjerggård: Kun ledig mandag. Der er kun et stort lokale, og det er ikke 
muligt at spille søndagskampe. 

På mandage er der mange af klubbens medlemmer, som har andre aktiviteter, 
men vi vil holde øje med om der evt. skulle blive ledigt om torsdagen et af de 
to steder. Per besøger begge steder for at se på faciliteterne. 

8. Nye materialer. 
Søgningen til kommunen om tilskud til nye materialer er indtil videre stillet i 
bero. Vi bør have et demobræt igen (Pris: ca. 900 kr.) samt evt. nogle nye 
skakbrædder. Henrik undersøger og bestiller. 

 

9. Eventuelt. 
Anton har meldt sig ud af klubben, men han har lovet at donere sin samling af 
Skakbladet til klubben. 

Præmierne i Barometerturneringen blev bestemt. Vi fortsætter med gavekort til 
Dansk Skaksalg. 

 

Referent 
Thomas Larsen 

 


