
Referat af bestyrelsesmøde d. 1/7-15 hos Carsten 
 

Til stede: 

Thomas Larsen (Formand) 

Henrik Mikkelsen (Kasserer) 

Per Lund (Sekretær) 

Carsten Parbo (Bestyrelsesmedlem) 

Finn Holm (Bestyrelsesmedlem) 

 

1. Valg af referent 

TL blev valgt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 25/6-14 

Godkendt pr. mail.  

 

3. Post og nyheder siden sidst  

De udlånte ure er desværre bortkommet. Vikingspillene betaler en 

kompensation svarende til et nyt DGT-ur. 

NSU nedlægges, så TL afgiver tilbud på deres materialer. Vi prøver at supplere 

op til 30 sæt ekstra. Der er andre klubber, som ligger inde med en del 

overskudsmaterialer, som vi også burde kunne erhverve relativt billigt. 

I modsætning til hvad der stod i referatet fra sidste bestyrelsesmøde, så har vi 

ikke længere materialer opmagasineret hos Verner Engmann.  

HM har henvendt sig flere gange til Nordea angående flytning af vores konto 

til dem, men vi har intet hørt. HM vil forhøre sig hos nogle af de andre banker.  

Skal der arrangeres en anden form for afslutningsfest i år, som f.eks. spisning 

på en af de lokale restauranter? Det blev besluttet at vejre stemningen på 

Generalforsamlingen. 

8. HK har igen en fungerende bestyrelse, og der er ved at være styr på 

økonomien. Et dårligt begrundet forslag om kontingentstigning blev nedstemt. 

Hovedkredsen indkøber 8 trådløse livebrætter, som kan udlånes til 

arrangementer. 

Jubilæumshæftet (2 stk.) er afleveret til lokalhistorisk arkiv. Det ene hæfte er 

til udlån fra arkivet. 

TL har kontaktet Lars Zwisler fra Nørrebro Skakklub med henblik på at få 

scannet samlingen af klubblade, så de kan blive bevaret for eftertiden. 

 

4. Generalforsamling 2015 

TL, PL og CP på valg. Alle genopstiller. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er ikke 

på valg. HM undersøger om Allan Kimose fortsætter som revisor. 



Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

Formandens udkast til beretningen er rundsendt til bestyrelsen inden mødet. 

Det er stadig muligt at komme med input til beretningen.  

Indkaldelsen til generalforsamlingen udsendes pr. e-mail og lægges på 

hjemmesiden. Husk at juniorer og B-medlemmer også skal indkaldes. TL 

tilføjer i indkaldelsen, at der er gratis kaffe under generalforsamlingen. 

 

5. Samarbejde med Egedal-Jyllinge Skakklub 

TL og FH har haft et uformelt møde med Klaus Bauer (formand) og Kristian 

Kjær fra Egedal-Jyllinge Skakklub. Der blev drøftet forskellige muligheder for 

samarbejde mellem de to klubber. 

Vi tilbyder følgende til Egedal-Jyllinge: En hurtigskakturnering over to 

tirsdage og to torsdage. Samlet varighed skal være to uger. 

Medlemmer fra Egedal-Jyllinge kan frit deltage i vores ”Spil når du vil”, 

Teori/foredrag og klubmestersimultan. 

Egedal-Jyllinge kan være med på vores stand ved Havnefesten. 

 

6. Medlemsfremmende aktiviteter  

Vi deltog i byfesten ”Leg i byen” - dog uden særlig succes. Vi blev også 

inviteret til en festival i Jørlunde, men valgte at takke nej, da det krævede for 

mange ressourcer. 

Vi deltager i havnefest d. 15/8. PL har allerede alle materialerne. TL skriver til 

medlemmerne for at få fat i frivillige. Vi prøver igen at lave en juniortime. FH 

snakker med Jørgen for at få fat i et par frivillige juniorer. 

TL kontakter ”potentielle medlemmer”, som tidligere har vist interesse for 

klubben. 

 

7. Junioraktiviteter 

Vi har pt. 8 juniormedlemmer.  

Opstart på juniortræningen aftales mellem FH og Jørgen Slotsgaard. 

Juniortræningen aflyses i skoleferier. FH henter nøglen uanset om der er 

juniortræning eller ej. 

Ansøgning om juniorinstruktørtilskud er sendt til 8. HK. Vi afventer stadig 

svar, så HM følger op på ansøgningen. 

Juniorsiden på klubbens hjemmeside skal opdateres, men webmasteren 

afventer, at der er fundet en opstartsdato. 

HM og TL har planer om at lave en juniorturnering til efteråret med deltagelse 

fra andre klubbers juniorer.  



 

8. Sæsonplanlægning frem til ca. 1. november 

Lokalerne er booket fra 13/8-15 til 17/12-15 samt fra 7/1-16 til 19/5-16. 

Desuden er efteråret 2016 allerede booket for perioden 18/8-16 til 15/12-16. 

TL sender datoerne til FH, som kontrollerer bookningen. 

Opstart og klubmestersimultan bliver torsdag d. 13/8. Generalforsamling med 

efterfølgende hyggeskak bliver torsdag d. 20/8. 

TL snakker med Klaus Bauer og laver herefter et program, som rundsendes til 

godkendelse i bestyrelsen.  

 

9. Viking Cup 

Viking Cup 2015 havde kun 64 deltagere. Pga. uheldige deadlines i Skakbladet 

blev turneringen slet ikke annonceret der, men værdien af annoncen er nok 

begrænset. 

Viking Cup 2016 bliver lørdag d. 20. februar. Vi går over til at bruge 

Schweizer i alle klasser, da vi så kan rundelægge uden internetforbindelse. 

 

10. Holdskak  

Vores 1. hold rykkede desværre ned, så alle holdkampe bliver på hverdage, på 

nær mod Bornholm 2. Holdkampe spilles i ugen efter 25/10, 8/11, 22/11, 

13/12, 17/1, 31/1 og 28/2. Hvis 2. holdet spiller som 8-mands hold, så kan der 

evt. blive 1-2 runder mere i B-rækken. 

TL undersøger om det kan lade sig gøre at undgå samtidige kampe, hvis vi 

stiller med to 8-mandshold. 

Betænkningstiden er ændret fra næste sæson, så der spilles med tidstillæg pr. 

træk i alle rækker. 

 

11. Eventuelt 

Mødet slut kl. 21.50. 

 

Referent Thomas Larsen 


