
Referat af bestyrelsesmøde d. 8/7-08 hos Bendt 
 

Til stede: 
Thomas Larsen (Formand) 
Henrik Mikkelsen (Kasserer) 
Per Lund (Sekretær) 
Bendt Laursen (Bestyrelsesmedlem) 
Thomas Andersen (Bestyrelsesmedlem) 
 

1. Sæsonplanlægning 
Programmet frem til 1/11 blev lagt. TL laver program og GF-indkaldelse, og 
sender til PL, der sørger for udsendelse (senest 7/8) sammen med girokort. 
 
Skak på Torvet: lørdag d. 23/8. PL søger om tilladelse, og undersøger også om 
der som sidste år er en havnefest, hvor vi kan stille op med kæmpeskakspillet. 
Hvis det er tilfældet, så dropper vi Torvet. TL kontakter Finn L mht. 
kæmpeskakbræt. 
I 2009 kan vi lave et større arrangement med f.eks. en kvinde, en veteran, en 
junior og klubmesteren. 
 
Generalforsamling: Lægges d. 28/8, da HM ikke kan komme d. 21/8. HM 
oplyste at regnskabet ville give et overskud på ca. 2400 kr. HM er stort set 
færdig med regnskabet, mens budgettet stadig er under udarbejdelse. TL 
skriver snarest sin beretning, som rundsendes til bestyrelsen. 
 
Under evt. skal medlemmerne spørges om betænkningstiden i klubturne-
ringerne skal ændres, så den svarer til den som 2. holdet spiller med i 
holdturneringen. 
HM og TA er på valg. Begge genopstiller. HM spørger Allan om han er villig 
til genvalg som revisor. 

 
2. 100 års Jubilæum 

Gladsaxe Skakforening har 75 års jubilæum, og de vil gerne lave en 
jubilæumsvenskabsmatch. Vi foreslår at det foregår over 10 brætter og som 2 
partiers hurtigskak på en aften. Samtidigt bør det foregå i Frederikssund, da vi 
medlemsmæssigt er den mindste klub. TL kontakter Gladsaxe for at aftale 
nærmere – helst inden at sæsonprogrammet udsendes. 

Jubilæumsturnering: Lars har udarbejdet et forslag til pressemeddelelser, som 
skal udsendes i den kommende tid op til jubilæet. Eneste bemærkning til 
oplægget er at vi næppe kan annoncere tidligt med konkrete navne på 
deltagere, da det formentlig vil kræve at vi skal betale startpenge.  

Lars laver udkast til pressemeddelelser i samarbejde med TL. 



HM og TL udarbejder budgetter for jubilæumsaktiviteterne til brug ved 
tilskudsansøgninger og klubbens samlede budget for 2008/09 sæsonen. 

Vi vil primært søge tilskud til jubilæumsturneringen, mens de øvrige aktiviteter 
vil komme til at stå for klubbens egen regning via jubilæumsopsparingen. 

Muligheder for sponsorater: 

• 8. HK/NSU 

• Frederikssund kommune 

• Topdanmark, der er hovedsponsor ved Viking Cup. 

• Dansk Skaksalg (fx gavekort) 

• Lokale sponsorer: Butikker (diverse effekter) el. banker og lign. 
(pengebeløb) 

BL udarbejder sponsoroplæg til lokale sponsorer, samt kontakter Topdanmark. 

Jubilæumsturneringens format: Som Viking Cup, dvs. opdelt i Mester, 1., 2. og 
3. klasse. (Juniorturnering bliver lagt på en andet tidspunkt. HM og TL står for 
dette). Turneringssystem ændres til 7 runder Schweizer med 25 min. 
betænkningstid. Dette kræver dog præcise ratingtal. Desuden er der behov for 
et godt rundelægningsprogram. TL kontakter Hørsholm, der har brugt et 
tilsvarende program til deres hurtigskakturnering. 8. HK har også en licens til 
WinSwiss.  

GM og IM samt tidligere Viking Cup vindere får gratis indskud. 

Vi ønsker ikke at lave live-dækning på Internettet, men DGT-boards kan evt. 
bruges til at få nogle partier fra topbrædderne. 

TL undersøger regler vedr. beskatning af præmier. 

Vi bør undersøge om vi kan finde en mere øvet fotograf, der kan tage nogle 
gode billeder fra turneringen. 

Der bør laves et brevpapir med logo til pressemeddelelser, indbydelser, 
sponsoratansøgninger osv. 

Der er mulighed for at vi kan lave en udstilling eller lignende på biblioteket i 
anledning af jubilæet. TA forhører sig nærmere om hvad mulighederne er. 

Jubilæumsreception: Programmet vil bestå af en tale fra formanden og 
formentlig også fra Borgmesteren. Desuden noget bespisning samt opvisning 
med kæmpeskak. Der bør også være mulighed for lidt ”hyggelyn”. 

Indbydelse til klubber, 8. HK, DSU, Tidligere medlemmer, lokalpresse, 
sponsorer osv. 

Jubilæumsmiddag: Bør være uden ”påhæng”. Klubben betaler middagen, mens 
der evt. er egenbetaling for drikkevarer. 



Jubilæumstrøjer: TL undersøger hvad det vil koste at få fremstillet sweatshirts 
til klubbens medlemmer – dog kun dem, der ønsker det. 

Jubilæumsskrift: TL arbejder videre med at opdatere det gamle skrift fra 1984. 

 

3. Evt. 
Sponsoraftalen med 2proceed.com er blevet forlænget med endnu et år. 
 
PL og TL undersøger hvad vi har tilbage af materialer på lager hos Verner.  
 
Mødet blev afsluttet med den efter forskrifterne lune leverpostej med tilbehør 
(bl.a. bacon!). 
 

Referent Thomas Larsen 
 
 
 


