Referat af bestyrelsesmøde d. 12/7-12 hos Aage
Til stede:
Thomas Larsen (Formand)
Per Lund (Sekretær)
Aage Brems-Pedersen (Bestyrelsesmedlem)
Thomas Andersen (Bestyrelsesmedlem)
Ikke til stede:
Henrik Mikkelsen (Kasserer)
1. Valg af referent
TL blev valgt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 9/6-11
Godkendt pr. mail. Vi sender stadig enkelte opkrævninger ud pr. post, men
hovedparten bliver uddelt i klubben.
3. Post og nyheder siden sidst
Velkommen til Aage Brems-Pedersen i bestyrelsen.
Daniel er udnævnt til FIDE Master og TL har opnået dommertitlen FIDE
Arbiter og er i gang med at samle normer til at blive International Arbiter.
Vi har indgået en 1-årig sponsoraftale med pokerlistings.dk. Sponsoraftalen
med internetsiden casinotop10.dk er netop udløbet, men TL forsøger at få den
forlænget.
Der er indsendt til oplysninger til hæftet ”Aktiv fritid i Frederikssund”, som
udgives i hele kommunen.
PL har udlånt nogle skakure til nogle konkurrencer i forbindelse med
Vikingespillet.
Vi har pt. kun 9 fungerende DGT-ure, så det kan komme på tale at investere i
et ur eller to mere.
Steindor Købsteds enke har foræret et stort udendørs skakspil til klubben.
Jørgen Slotsgaard opbevarer dette sammen med klubbens eget kæmpeskakspil.
4. Generalforsamling 2012
TA og HM er på valg. HM genopstiller. TA ønsker ikke genvalg. TL spørger
kandidater til den ledige post. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg.
HM undersøger om Allan Kimose fortsætter som revisor.

HM er endnu ikke helt ajour med bogføringerne, så årets resultat kendes ikke
endnu. Der er pt. ingen restancer, men det har været svært at få de sidste
skyldnere til at betale.
Formandens beretning bliver rundsendt til bestyrelsen pr. mail inden
Generalforsamlingen, der afholdes d. 23/8.
5. Medlemsfremmende aktiviteter
Vi deltager i havnefesten d. 18/8. Vi skulle gerne have den samme stand som
sidst. Vi bør checke om vi er korrekt tilmeldt.
Jørgen Slotsgaard er på ferie i den periode, så PL aftaler transport og opbevarer
kæmpeskakspillet.
TL spørger Finn L om han kan komme med et bord og evt. stole. PL har
klapstole.
TL laver invitation til åbent hus d. 30/8. PL planlægger hvad der skal ske den
første times tid, hvorefter at klubmestersimultanen afholdes.
6. Junioraktiviteter
Der har næsten konstant mødt 7-8 juniorer op til juniorskakken. Et par juniorer
er faldet fra undervejs.
ABP stiller op for skakklubben på Familiedagen på Færgegården d. 2/9. Der
bør findes en medhjælper. TL sender en mail ud til alle, inkl. tidspunkt og
øvrige detaljer. ABP indkøber en pavillion.
Juniorskakken starter op igen d. 6/9. ABP har lavet juniorinvitation. Sendes til
TL, som lægger den på hjemmesiden.
Kommunen kan søges om tilskud til junioraktiviteterne. ABP fremlagde et
budget ca. 3500 kr. til en ansøgning om et engangsbeløb for sæsonen.
Alternativt gives der muligvis tilskud pr. juniormedlem. ABP kontakter
kommunen for at undersøge tilskudsmulighederne.
Når vi har nogle juniorer indmeldt i klubben, så er det muligt at modtage
juniorinstruktørtilskud fra DSU op til et beløb på 4000 kr., der evt. kan
udbetales som gavekort til Dansk Skaksalg.
Det skal undersøges om vi kan få noget ud af at melde klubben ind i Dansk
Skoleskak.
Allerød Skakklub har haft succes med aftener med forældreundervisning, hvor
forældrene bla. lærer at notere, så de kan hjælpe børnene.
7. Sæsonplanlægning frem til 1. november
Lokalerne er booket fra 16/8 til 13/12 samt fra 3/1 til 2/5 (d. 9/5 er Kr.
Himmelfart). 1/11 og 6/12 er lokalerne dog optaget af andre formål.

Sæsonplanen blev fastlagt.
16/8: Demo + Hurtigskak
23/8: Generalforsamling + Hurtigskak
30/8: Åbent hus + Klubmestersimultan
6/9 og 13/9: Demo + Hurtigskak
20/9 – 11/10 og 25/10: Spil når du vil
18/10: Lukket pga. efterårsferie.
Vi bør udbrede kendskabet til hvordan klubben åbnes/lukkes. Det kan evt.
gøres på generalforsamlingen. ABP, TL, PL og Finn H har nøgler til
klubskabet. PL har muligvis et ekstra sæt.
Gavekortene fra den samlede sæsonstilling kan fremover veksles til vin.
250/200/150/100 kr. svarer til hhv. 2/2/1/1 flasker vin.
Der skal laves et indlæg til lokalaviserne om sæsonstarten inkl. juniorskakken.
8. Viking Cup
Igen i år blev Viking Cup omtalt i Frederiksborg Amts Avis.
Elværket er booket lørdag d. 9. februar 2013. PL forhører sig hos Elværket om
hvad det koster at betale sig fra rengøringen.
9. Holdskak
8. HK har spurgt om klubbens holdning til søndags- kontra hverdagskampe i
Mesterrækken. PL spørger 1. holdet samt reserver.
Hvis 1. holdet skal spille på hverdage, så kan vi næppe stille et 2. hold, da det
er umuligt at stille de to hold samtidigt.
Holdkampe spilles 28/10, 18/11, 2/12, 13/1, 27/1, 17/2 og 3/3 eller i ugen
derefter.
10. Eventuelt
Ved sommerafslutningen blev en alternativ menu afprøvet i stedet for det
traditionelle smørrebrød. Der var generel tilfredshed med dette tiltag blandt de
fremmødte, men vi risikerer at nogen melder fra hvis vi kommer for højt op i
pris. Vi holder fast i den traditionelle menu til vinterafslutningen, mens der kan
være mulighed for nye tiltag til sommerafslutningen.
TL har udarbejdet en medlemsliste. PL vedligeholder den fremover.
Referent Thomas Larsen

