Referat af bestyrelsesmøde d. 9/7-09 hos Thomas L
Til stede:
Thomas Larsen (Formand)
Henrik Mikkelsen (Kasserer)
Per Lund (Sekretær)
Bendt Laursen (Bestyrelsesmedlem)
Thomas Andersen (Bestyrelsesmedlem)
1. Valg af referent
TL blev valgt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 8/7-08
Godkendt pr. mail. Der er ikke taget referat ved mellemliggende
jubilæumsmøder.
3. Post og nyheder siden sidst
Hillerød Skakklub fylder 100 år i 2010. De har planer om et fyldigt
jubilæumsprogram med DM 2010 som højdepunktet.
Vi har 5 deltagere + 1 dommer med i årets Politiken Cup.
DSU har fået ny formand: Lars-Henrik Bech Hansen, som pt. også er KSUformand.
Skakreglerne er blevet revideret pr. 1. juli 2009. Vigtigste ændring er at det nu
kun er tilladt at komme 15 minutter for sent til et parti. Hvordan reglerne bliver
i holdturneringen, er dog ikke fastlagt.
Der er ansøgt om lokaler om torsdagen på Falkenborgskolen. Den endelige
godkendelse burde være en formalitet. Vi skal dog være opmærksomme på at
ansøgningen fremover skal sendes direkte til skolen (pedellen), og ikke som
tidligere til kommunen.
Viking Cup bliver lørdag d. 13. februar. BL kontakter sponsorerne fra
jubilæumsturneringen.
4. Generalforsamling 2009
TL brygger snart sin beretning sammen og sender den ud til bestyrelsen.
TL og PL modtager genvalg. BL vil gerne stille sin bestyrelsespost til
rådighed, da han er meget tit i sommerhuset, og derfor ikke har adgang til sin
mail, så han kan følge med i hvad der foregår. TL undersøger om der skulle
være alternativer til pladsen.
Ved sidste års GF blev der snakket om at valg til materialeforvalter,
turneringsleder og bestyrelsessuppleant burde udgå af dagsordenen. TL laver et

oplæg til vedtægtsændringer, og undersøger kravene for at vedtægterne kan
ændres.
DSU har sat kontingentet op med 100 kr. årligt for alle kontingentklasser.
Bestyrelsen foreslår at klubbens kontingent sættes tilsvarende op, gældende fra
1. kvartal 2010.
HM arbejder stadig med at færdiggøre regnskabet, men klubbens økonomi er
sund, og hvis der ses bort fra udgifter til jubilæet, så forventer vi et overskud
på næsten 6.000 kr. Der er dog flere af de sædvanlige udgifter, f.eks.
sæsonafslutning, der er blevet bogført som jubilæumsudgifter. Jubilæet kostede
ca. 11.000 kr., hvilket var inden for det beløb, der var sat af i regnskabet til
jubilæumsfestligheder. Det resterende beløb forbliver på jubilæumskontoen,
evt. under et andet navn, så vi har større frihed til at bruge det på et
arrangement uden at det nødvendigvis behøver at være i et jubilæumsår.
Sponsoraftalen med 2proceed.com forventes forlænget med endnu et år.
HM udarbejder budget, hvor der skal tages højde for øgede kørselsudgifter i
forbindelse med deltagelsen i 2. division.
HM træffer aftale med Allan Kimose om revision af regnskab.
5. Sæsonplanlægning frem til 1. november
Efterårsprogrammet bliver mere eller mindre som i sidste sæson. Kenneth har
bekræftet at han stiller op til klubmestersimultan ved sæsonstart d. 20. august.
Generalforsamling bliver 27. august.
TL udsender oplæg til sæsonplanen. Desuden skal vi forberede gennemgang af
partier på demobrættet.
6. PR-aktiviteter
Vi deltager igen i havnefesten d. 22. august og håber på bedre vejr denne gang.
TL kontakter Finn L mht. kæmpeskakspillet.
TL skriver til lokalavisen om sæsonstarten og lægger oplysninger på
kulturkalenderen ”Kultunaut”.
7. Evaluering af jubilæum
Generelt lykkedes det at markere jubilæet på fornem vis:
jubilæumsturneringen, hvor der var enorm interesse for at deltage,
jubilæumsreception, jubilæumsmiddag for klubbens medlemmer, trøjer til
medlemmerne, jubilæumshæfte, interviews til lokal-tv og –aviser.
Venskabskamp blev desværre ikke til noget.
8. Klubbladet

Klubbladet består mest af alt af artikler og referater, der allerede er
offentliggjort på hjemmesiden. Dermed er behovet for bladet begrænset, og
trykningen er også et decideret problem. Vi vil lige lodde stemningen på
generalforsamlingen, men umiddelbart ser det ud til at klubbladet fremover
udsendes som resultatblad, evt. i pdf-format. Indlæg bør i stedet sendes til
hjemmesiden, som forhåbentlig kan få et løft af dette.
9. Holdskak
Det ser ud til at vi minimum har samme antal spillere til rådighed som sidste
år, dvs. at vi igen stiller med to hold.
Kampledere til hjemmekampe har fri kaffe/the.
10.Svend Åges skakbøger
Klubben har modtaget 7 flyttekasser fra Svend Åges familie med alt hvad han
efterlod sig af skakrelateret materiale. TL har lavet en liste over materialet og
organiserer salg/bortgivning af skakbøger mm.
11.Eventuelt
Vi har chokolade og en flaske Gammel Dansk til overs fra jubilæet.
Chokoladen kommer på bordet til GF og flasken udloves som præmie.
Referent Thomas Larsen

