
Referat af bestyrelsesmøde d. 25/6-13 hos Per 
 

Til stede: 
Thomas Larsen (Formand) 
Henrik Mikkelsen (Kasserer) 
Per Lund (Sekretær) 
Aage Brems-Pedersen (Bestyrelsesmedlem) 
Finn Holm (Bestyrelsesmedlem) 
 

1. Valg af referent 

TL blev valgt. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 12/7-12 
Godkendt pr. mail.  

Per checker om vi har fået de udlånte skakmaterialer tilbage. 

Vi har stadig kun 9 fungerende DGT-ure. TL sørger for at indkøbe 2 ure. 

 

3. Post og nyheder siden sidst  
Velkommen til Finn Holm i bestyrelsen.  

TL har færdiggjort dommertitlen International Arbiter. 

Sponsoraftalen med pokerlistings.dk er udløbet. TL undersøger om den kan 
fornyes. 

Der er indsendt til oplysninger til hæftet ”Aktiv fritid i Frederikssund”, som 
udgives i hele kommunen. 

Egedal-Jyllinge Skakklub henvendte sig i sidste sæson om muligheden for et 
fælles arrangement. Det blev ikke til noget, men TL kontakter Egedal for at 
tage idéen op på ny. 

TL vil gerne lave hjemmesiden om, så den er lettere at vedligeholde, og så 
flere kan skrive nyheder. Det er dog en større opgave. 

Fremover forsøger vi at droppe girokortene og i stedet udsende opkrævninger 
pr. mail. Skulle der være et enkelt medlem, som ikke har netbank, så kan vi 
give et girokort.  

Der mangler muligvis en brik til vores demobræt. PL undersøger sagen. 

I forbindelse med Nordeas sponsorat af Viking Cup har vi forsøgt at undersøge 
om vi med fordel kan skifte bank. Nordea har dog ikke svaret, så HM rykker 
for et svar. 

 

 

 



4. Generalforsamling 2013 
TL, PL og ABP på valg. TL og PL genopstiller. ABP ønsker ikke at 
genopstille. TL kontakter mulige kandidater. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er 
ikke på valg. HM undersøger om Allan Kimose fortsætter som revisor. 

Formandens beretning bliver rundsendt til bestyrelsen pr. mail inden 
Generalforsamlingen. 

HM har pt. ikke noget endeligt overblik over regnskabet for 2012-2013. 
Økonomien er dog så sund at bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

Indkaldelsen til GF udsendes pr. e-mail. PL prøver at få en e-mailadresse fra 
René Mortensen. 

 

5. Medlemsfremmende aktiviteter  
Vi deltager i havnefesten d. 17/8, og har samme stand som sidst. 

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. 

ABP har et 3x3 m pavilion-telt, som evt. kan bruges i tilfælde af dårligt vejr. 

Ud over vores gamle kæmpeskakspil, så opbevarer Jørgen Slotsgaard et 
skakspil med lidt mindre plasticbrikker. Vi fortsætter dog med at bruge 
træbrikkerne. 

TL sørger for et indlæg til lokalaviserne – herunder skal juniortræningen 
nævnes. 

 

6. Junioraktiviteter 
Der er pt. kun 2 juniorer tilbage. Kommer der ikke flere, så vil juniortræningen 
starte 18.30, og juniorerne kan så herefter deltage i de almindelige klubaftener. 

Partier mod juniorer spilles med nedsat betænkningstid for at de ikke kommer 
for sent hjem. 

Juniorsiden på klubbens hjemmeside bør opdateres. ABP kigger på teksten og 
kommer med eventuelle rettelser. 

 

7. Sæsonplanlægning frem til 1. november 
Lokalerne er booket fra 15/8-13 til 19/12-13 samt fra 2/1-14 til 15/5-14. 19/9-
13 er lokalerne dog optaget af andre formål. Desuden er efteråret 2014 allerede 
booket for perioden 14/8-14 til 18/12-14. 

Sæsonplanen blev fastlagt. 

15/8: Klubmestersimultan (Åbent hus) 

22/8: Generalforsamling + 2 x hurtigskak 



29/8:  2 x hurtigskak 

5/9:  2 x hurtigskak 

12/9:  2 x hurtigskak 

19/9: Lukket! 

26/9: Spil når du vil 

3/10: Spil når du vil 

10/10: Spil når du vil 

17/10: Spil når du vil 

24/10: Spil når du vil 

ABP afhenter nøglen på klubaftener med mindre andet er aftalt. 

Som et forsøg vil sæsonpræmierne være gavekort til butikker. 

 

8. Viking Cup 
ABP gjorde et stort stykke benarbejde for at skaffe sponsorer: Nordea, 
Superbest og Co-Ro Foods. 

Overskuddet på kantinen var mindre i år. Priser på pølserne bør justeres. FH 
aftaler dette med Valdemar. 

Ny betænkningstid (20 minutter + 5 sekunder pr. udført træk) i M-klassen 
virkede fint. 

Elværket er booket lørdag d. 22. februar 2014. Vi har forhørt os hvad det 
koster at betale sig fra rengøringen, men det var for dyrt. Der var heller ingen 
klager over rengøringen denne gang. 

Den sædvanlige termin var booket af andre allerede inden at der officielt var 
åbent for booking af Elværket. TL prøver at være endnu tidligere ude næste 
gang. 

 

9. Holdskak  
Holdkampe spilles 27/10, 10/11, 8/12, 12/1, 26/1, 16/2 og 2/3. 2. holdet i ugen 
derefter. Evt. skal en eller flere kampe mod Bornholm spilles på lørdage. 

 

10. Eventuelt 
Der bør afleveres et eksemplar af klubbens jubilæumshæfte til lokalhistorisk 
arkiv. 

Mødet slut kl. 21.54. Forplejningen levede op til forskrifterne. 

 

Referent Thomas Larsen 


