
Referat af bestyrelsesmøde d. 26/6-17 på 
Lundebjerggaard 

 

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. 16/6-16 

Godkendt pr. mail.  

 

3. Post og nyheder siden sidst  

TL arbejder på at få scannet de gamle protokoller. TL har stadig et udestående 

med at få lagt de gamle klubblade på hjemmesiden. 

TL og HM gennemgik begivenhederne ved 8. HKs delegeretmøde. 

DSU har iværksat en medlemskampagne, hvor man forsøger at hverve nye 

medlemmer via Facebook. Der søges efter nye klubber til at deltage i forsøget. 

 

4. Generalforsamling 2017 

Generalforsamlingen afholdes d. 24. august 2017. TL, PL og CP på valg. Alle 

genopstiller. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg. HM undersøger 

om Allan Kimose fortsætter som revisor. 

Formandens udkast til beretningen er under udarbejdelse. Det rundsendes til 

bestyrelsen inden generalforsamlingen. 

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

hjemmesiden.  

 

5. Samarbejde med Egedal-Jyllinge Skakklub 

I den forløbne sæson har vi haft en fælles hurtigskakturnering over 4 aftener (2 

i hver klub). Derudover er det ikke blevet til andre fælles aktiviteter.  

Vi ønsker at gentage hurtigskakturneringen, og så må vi tage stilling til 

yderligere samarbejde senere på sæsonen. TL kontakter Egedal-Jyllinge for at 

aftale datoer for hurtigskak. 

 



6. Jubilæum i 8. Hovedkreds 

Da 8. HK har 75 års jubilæum er det besluttet at afsætte en pulje penge, som 

klubberne kan søge om tilskud fra, hvis de vil lave et arrangement. Frist for 

ansøgning er 1. november. Pt. har vi ingen konkrete idéer, men dukker der 

noget interessant op, så vil bestyrelsen arbejde videre med idéen. 

 

7. Medlemsfremmende aktiviteter  

Vi har ikke direkte lavet nogen PR-arrangementer i denne sæson, selv om både 

Viking Cup og juniorturneringerne giver en vis omtale. 

PL kontakter Sillebroen for at undersøge hvad det evt. vil koste at stille op med 

kæmpeskakspillet eller lignende. 

 

8. Junioraktiviteter 

Vi har pt. 6 juniormedlemmer. Magni er klart mest aktiv og har opnået nogle 

flotte resultater, bl.a. en gruppesejr ved København Open. Flere af de andre 

juniorer har deltaget i eksterne turneringer. 

HM og TL lavede en juniorturnering i efteråret med 15 deltagere (heraf en 

enkelt fra FsS). Turneringen var omfattet af kommunens støtte til børne- og 

ungdomsaktiviteter i efterårsferien. 

Vi har modtaget juniorinstruktørtilskud fra 8. hovedkreds. 

Juniorsiden på klubbens hjemmeside skal opdateres med ny sæsonplan. FH 

kigger på det og giver besked til TL mht. hvad der skal stå på siden. 

Vi sendte 4 medhjælpere til Bymesterskabet i Skoleskak, som foregik i 

Frederikssund Hallen. Vi uddelte reklamemateriale om klubbens juniorafdeling. 

Vi er usikre på hvad det giver at melde juniorafdelingen ind i Dansk Skoleskak? 

TL kontakter Allerød Skakklub for mere information. 

 

9. Klubturneringer 

I den forløbne sæson lod vi ”Spil når du vil” turneringen fortsætte hen over 

foråret på de aftener, hvor der var opsamling for klubmesterskabet. Der var dog 

ingen der benyttede sig af lejligheden til at spille flere partier.  

Klubmesterskabet var desværre præget af mange afbud – og en del af dem kom 

på selve spilledagen. Bestyrelsen bakker fortsat op om den relativt ”bløde” 

linje i forhold til afbud. Dog bør det understreges, at udeblivelse uden afbud 

automatisk medfører et tab uden kamp, med mindre at der er en særdeles god 

grund til udeblivelsen. 

 

 



10. Sæsonplanlægning frem til ca. 1. november 

Lokalerne er booket fra 10/8-17 til 21/12-17 samt fra 4/1-18 til 17/5-18. 

Desuden er efteråret 2018 allerede booket for perioden 16/8-18 til 20/12-18.  

Opstart og klubmestersimultan bliver torsdag d. 17/8. Generalforsamlingen  

bliver torsdag d. 24/8. Frem til medio oktober afsættes der 2 aftener til 

hurtigskak med Egedal-Jyllinge og resten af aftenerne afvikles ”Spil når du 

vil”. 

TL kontakter Hasso Schütze vedr. simultan. 

 

11. Viking Cup 

Viking Cup 2017 havde 91 deltagere. På grund af et sponsorat fra Hillerød 

Sundhedsmassage kunne vi præsentere større præmier. Pt. har vi dog ingen 

sponsoraftale for næste Viking Cup, som afvikles 24. februar 2018. 

Bestyrelsen diskuterede hvad der skulle gøres i tilfælde af, at der ikke bliver 

fundet en ny sponsor. Der var enighed om at klubben godt kunne tåle et mindre 

underskud i en kortere årrække, men også at bestyrelsen vil genoverveje 

problematikken, hvis Viking Cup kommer til at give et årligt underskud. 

En mulighed for forbedring af turneringen kunne være livetransmission af 

topbrædderne i Mesterklassen. Udstyr kan lånes af 8. HK. En livemaster skal 

nok findes uden for klubbens egne rækker. TL undersøger hvem der kan klare 

opgaven og hvad det vil koste. 

Alle klubbens materialer opbevares nu på Lundebjerggaard. Vi bør overveje at 

investere i nye DGT-ure, da nogle af vores ure er defekte. 

 

12. Holdskak  

Holdskakdatoer for 1. holdet: 19/11, 3/12, 17/12, 14/1, 28/1, 11/2, 4/3. 2. 

holdet spiller i ugen umiddelbart derefter. 3. runde ligger dog så tæt på jul, at 

A-, B- og C-rækken formentlig vil spille i ugen op til d. 17/12. 

Reglen vedr. hverdagskampe i Mesterrækken er blevet fjernet igen, så 1. holdet 

får udelukkende søndagskampe.  

FH har tjekket holdskakdatoerne i forhold til Lundebjerggaards kalender. Der 

er pt. ingen af de nævnte datoer, som er blevet reserveret. 

 

13. Eventuelt 

Intet at bemærke. 

Mødet slut kl. 21.26.  

 

Referent Thomas Larsen 


