
Referat af bestyrelsesmøde d. 28/6-18 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. 26/6-17 

Godkendt pr. mail.  

 

3. Post og nyheder siden sidst  

Arbejdet med at få scannet de gamle protokoller har trukket ud, og TL har 

stadig et udestående med at få lagt de gamle klubblade på hjemmesiden. 

Udfordringen er at de helst ikke må fylde for meget, da vi så skal betale mere 

for vores hjemmeside. 

TL og HM gennemgik kort begivenhederne ved 8. HKs delegeretmøde. 

DSU har iværksat en imagekampagne.  

Igen i år var der utroligt mange afbud og udsatte partier i klubmesterskabet, så 

vi måtte udsætte sidste runde en uge for at få afviklet alle betydende partier.  

 

4. Generalforsamling 2018 

Generalforsamlingen afholdes d. 23. august 2018. PL fremlægger regnskabet, 

da HM ikke selv kan deltage. HM sender sine bemærkninger om regnskabet til 

bestyrelsen. 

HM og FH er på valg. Begge 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). Desuden inviterede vi dem til et foredrag og efterfølgende 

hyggeskak i slutningen af sæsonen. 



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. 110 års jubilæum 

Klubben har 110 års jubilæum i 2019. Det blev besluttet ikke at gøre noget 

særligt ud af Viking Cup i den forbindelse. Bestyrelsen ønsker dog at fejre 

jubilæet, f.eks. som en jubilæumsmiddag i slutningen af sæsonen. Det blev 

besluttet at vejre stemningen til generalforsamlingen. 

 

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. Der er ikke nogen 

havnefest eller lignende i år. 

Det udestår stadig at undersøge hvad det evt. vil koste at stille op i Sillebroen 

med kæmpeskakspillet eller lignende. PL kontakter Sillebroen for nærmere 

information. 

 

8. Junioraktiviteter 

Vi har pt. 9 juniormedlemmer. Magni er stadig den mest aktive, men nu har vi 

fået nogle nye medlemmer, der kommer fra det store skoleskakarbejde, og flere 

af dem er i stand til at give Magni god modstand. Som noget nyt blev der 

afviklet et klubmesterskab i ungdomsafdelingen, og her vandt Magni efter 

omkamp med Rasmus. 

HM og TL lavede en juniorturnering i efteråret med 17 deltagere (heraf 7 fra 

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

ungdomsaktiviteter i efterårsferien. Desværre ser det ud til at denne 

tilskudsmulighed ikke fortsætter pga. kommunens anstrengte økonomi, men vi 

håber alligevel at kunne gentage turneringen i år. 

2. juni arrangerede vi Sjællandsmesterskabet for ungdom med 44 deltagere. 

FsS havde 3 deltagere, der alle endte midt i feltet. 

Vi har modtaget juniorinstruktørtilskud fra 8. hovedkreds. 

Juniorsiden på klubbens hjemmeside bør opdateres, da teksten ikke rigtigt 

passer længere. FH laver ny tekst. 

 

9. Sæsonplanlægning frem til ca. 1. november 

Lokalerne er booket fra 16/8-18 til 20/12-18 samt fra 3/1-19 til 23/5-19 og fra 

15/8-19 til 14/12-19.  



Opstart og klubmestersimultan bliver torsdag d. 16/8. Generalforsamlingen  

bliver torsdag d. 23/8. 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. 

 

10. Viking Cup 

Viking Cup 2018 havde 84 deltagere. Denne gang havde vi valgt at droppe 

juniorgruppen. Til gengæld var der flere deltagere i de øvrige grupper, da 8. 

HK havde sponsoreret ekstra præmier. Igen i år kunne vi præsentere Hillerød 

Sundhedsmassage som hovedsponsor. TL undersøger om sponsoraftalen kan 

gentages til næste Viking Cup, som afvikles 23. marts 2019. 

Bestyrelsen diskuterede muligheden for at lægge Viking Cup på et andet 

tidspunkt, f.eks. i efteråret, men i denne sæson holder vi i hvert fald fast i den 

planlagte dato. 

TL har snakket med en mulig livemaster, men vi udskyder idéen til senere. 

Liveudstyr kan lånes af 8. HK. 

Vi bør overveje at investere i nye DGT-ure, da nogle af vores ure er defekte. 

TL forhører sig hos Dansk Skaksalg, om de kan give os et godt tilbud. 

Det er muligt at bruge det bagerste rum (tidl. computerlokale) som spillelokale, 

og dermed øge kapaciteten med 10-15 spillere. Problemet er at Elværket pt. 

ikke har borde nok, så vi kan ikke for alvor udnytte den ekstra plads. 

 

11. Holdskak  

Holdskakdatoer for 1. holdet: 28/10, 18/11, 9/12, 13/1, 27/1, 24/2, 10/3. 2. 

holdet spiller i ugen umiddelbart derefter. FH har booket alle 7 søndage i 

Lundebjerggaards kalender. Vi har mistet nogle medlemmer, så vi ser lige 

tiden an mht. om vi kan stille et 8-mands 2. hold. 

Vi mangler en kampleder til 1. holdet. Vi må finde nogen, der kan tage 

dommeruddannelsen, så vi ikke er så sårbare på det punkt. 

 

12. Eventuelt 

Bestyrelsen diskuterede de nye regler for personfølsomme data (GDPR). 

Klubben har ikke modtaget noget konkret fra Dansk Skak Union, men vi er 

opmærksomme på emnet. TL oplyste at det mest personfølsomme er de 

børneattester, (inkl. CPR-numre), som vi indhenter af hensyn til 

juniorinstruktørtilskud. Forældede børneattester er alle blevet destrueret. 

Mødet slut kl. 20.34.  

 

Referent Thomas Larsen 


