
Referat af bestyrelsesmøde d. 15/6-2001 

 
Deltagere: 
 
Henrik Mikkelsen (HM) 
Ejvin Madsen (EM) 
Richard Sørensen (RS) 
Thomas Larsen (TL) 
Verner Engmann (VE) 
Finn Larsen (FL) 
Per Lund (PL) 
Steen Bjørn (SB) 
 
Afbud: 
 
Carl Bruhn 
 
Dagsorden: 
 
1. Sidste Nyt 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
3.  Valg af Materialeforvalter 
4. Valg af turneringsleder (Thomas vil gerne fortsætte) 
5.  Nedsættelse af juniorudvalg (Richard og Carl har meldt sig under fanerne) 
6. Nedsættelse af PR-udvalg (her kunne Finn Larsen være et bud) 
7. Røgfyldt EMT 
8. Teoriundervisning 
9. Planlægning af sæsonstart, spilletidspunkt og andre lokaler 
10. Ny Ølmand 
11. Viking Cup 2002 
12. Gennemgang af de reviderede love. 
13. Eventuelt 
 
 
ad 1: SB gennemgik posten ikke de store nyheder, ud over der er givet tilsagn om at 

deltage I den eventyrlige nat I år 2002.  
 
ad 2: Referatet fra sidste møde har kun et punkt på dagsordenen – planlægning af  

Viking Cup 2001, hvilket blev gennemført i god ro og orden hos Valdemar. 
Der var ingen bemærkninger til ovenstående, hvorfor referatet blev godkendt. 

 
ad 3: Verner blev genvalgt som Materialeforvalter. 
 
ad 4: Thomas blev genvalgt som Turneringsleder. 
 
ad 5: SB startede med at rundsende et notat modtaget fra Carl Bruhn. Herefter 

opstod der en livlig debat om hvordan og hvem der skulle være målgruppen. 
VE kunne oplyse at han stadig har masser af materiale i form af bræt og 
brikker stående, hvorimod demonstrationsbrættet er så defekt at det ikke 
længer er anvendeligt. 



 
 
 

Følgende blev besluttet: 
 

Nedsættelse af Juniorudvalg 
Udvalget kom til at bestå af: Richard Sørensen, Carl Bruhn og Ejvind Madsen. 
Udvalget har fået et frit mandat af bestyrelsen til at planlægge og gennemfører 
hvad de finder nødvendigt. Hvor der måtte være økonomi involveret skal 
bestyrelsen dog først godkende udgiften. 

 
SB undersøger hvad et nyt Demonstrationsbræt koster. 
SB undersøger om Søren Schou stadig har noget skoleskak materiel stående. 

 
ad 6: Det blev besluttet at der skulle nedsættes et PR-udvalg. Udvalget kom til at 

bestå af Finn Larsen og Steen Bjørn. Finn Larsen er primusmotor og sørger for 
som minimum at sende artikler til Frederikssund Avisen efter hver holdkamp. 
Der udleveres materiale til Biblioteket om FsS og dennes aktiviteter. 

 
ad 7: Dette punkt gav en god debat om muligheder og form. Alle var dog enige om 

at det skal prøves. 
  
 Følgende blev besluttet: 
 PL undersøger om det er muligt at få Elværket d. 21-23/9 2001. 
 HM undersøger om der findes andre muligheder for lokaler. 
 Der blev nedsat et turneringsudvalg bestående af : Thomas Larsen, Finn 

Larsen og Henrik Mikkelsen. 
 
ad 8: Her var der en masse gode forslag, skal der hyres en ude fra, er der nogle af de 

lokale mesterspillere der har lyst og tid. Der var enighed om at der skulle være 
 2 niveauer af undervisning, en for ”begyndere” og en for ”hardcore”. 
 SB foreslog at hyrer Jacob Aagaard, mod at deltagerne betalte et mindre gebyr 

for at deltage, da det er dyrt at hyre en udefra. HM foreslog at vi i den 
forbindelse kontaktede de omkringliggende klubber, for at høre om de evt. er 
interesseret i at lave et fælles arrangement. 

  
 Konklusionen blev at der laves en forespørgsel blandt medlemmerne for at 

lodde stemningen for og interessen i at gennemfører teoriundervisning. 
 
ad 9: Finn Larsen var inviteret med for at fremlægge et forslag vedr. ny 

turneringsform. Finn foreslog en Pokalturnering i retning af den som Allerød 
Skakklub afholder hvert år. Alle var enige om at ideen er god og bestyrelsen 
vil arbejde videre med ideen, da oplægget sigter på et lige antal deltagere. 

 
 TL kunne supplerer med, at Birkerød Skakklub gennemfører noget 

tilsvarende. TL undersøger hvordan de håndtere et ulige antal tilmeldte. 
 
 Sæsonen starter den. 21/8 med simultan mod Klubmesteren. 
 Resten af planlægningen sker via mail, nå ovenstående er undersøgt. 
 



ad 10: Per Lund meldte sig som ny øl-mand, med forventning om hjælp fra den 
øvrige bestyrelse. 

 
ad 11: Viking Cup 2002 afholdes d. 24/3. Per booker Elværket. 
 
ad 12: Lovene blev kort gennemgået. Der var enighed om ar SB lige fik kørt en 

stavekontrol før udsendelsen. 
 
ad 13: Finn Larsen blev tildelt et turneringsleder kursus. HM sørger for tilmelding og 

betaling. 
 SB laver en kopi at turnerings håndbogen til FL. 
 TL fortalte at hjemmesiden kører godt. PL nævnte muligheden af, hans viv 

snart gerne ville have den tilbage. SB køber Frederikssund Skakklub domain. 
Pris pr år ca. 500 kr. 

 HM oplyste at der var kommet opdatering til Regler for Skakspillet. Dette var 
dog mest præciseringer. 

 Verner tilbød at afholde næste møde. 
 
Mødet afsluttet 23.00, og foregik i en dejlig rolig og afslappet atmosfære. 
 
 
MVH 
 
Steen Bjørn 
Formand og Referent. 
 
 
  
 
 
 


