
Referat af bestyrelsesmøde d. 9/6-11 hos Thomas L 
 

Til stede: 
Thomas Larsen (Formand) 
Henrik Mikkelsen (Kasserer) 
Per Lund (Sekretær) 
Thomas Andersen (Bestyrelsesmedlem) 
 
Ikke til stede: 
Bendt Laursen (Bestyrelsesmedlem) 
 

1. Valg af referent 
TL blev valgt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 8/7-10 
Godkendt pr. mail. 

 

3. Post og nyheder siden sidst  
Sponsoraftale med internetsiden casinotop10.dk er blevet forlænget med et år. 

Der er indsendt til oplysninger til hæftet ”Aktiv fritid i Frederikssund”, som 
udgives i hele kommunen. Det lykkedes at få en artikel i Frederiksborg Amts 
Avis om Viking Cup. 

Vi bør udsende program og opkrævninger pr. mail - så vidt det er muligt. 

PL er ved at løbe tør for girokort til opkrævninger, men HM har en stak 
liggende. 

 

4. Generalforsamling 2011 
Formandens beretning bliver rundsendt til bestyrelsen pr. mail inden GF. 

TL og PL modtager begge genvalg. BL ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen. 
TL spørger kandidater. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg. 

HM undersøger om Allan Kimose fortsætter som revisor. 

HM oplyste at han endnu ikke havde det fulde overblik over regnskabet, men 
han forventede ikke at der var behov for en kontingentstigning. Et enkelt 
medlem er pt. i restance. 

Klubben har stadig skakmaterialer liggende hos Verner. Vi bruger dem aldrig 
og bør se på at få foræret dem bort til skoler og lign. 

 

5. Medlemsfremmende aktiviteter  
BL havde pr. mail fremsat et forslag om oprettelse af en ”mentor”-ordning, 
hvor nye medlemmer får tilknyttet en person, som hjælper vedkommende i 



gang i klubben. En sådan ordning kræver opbakning blandt medlemmerne og 
derfor skal den diskuteres på generalforsamlingen. 

Juniorsiden på klubbens hjemmeside bør nedlægges eller ændres, da den giver 
et forkert billede af hvad klubben pt. kan tilbyde juniorer. Juniorer i klubben er 
også et emne, der skal drøftes på GF. 

 

6. Sæsonplanlægning frem til 1. november 
Valdemar har booket lokalerne fra 18/8 til 11/5. Dog er der lukket 15/9 og 
24/11. Der var andre der gerne ville bruge dem om torsdagen, så vi skal sørge 
for at være tidligt ude med lokalereservation til næste sæson. 

Sæsonplanen blev fastlagt. 

Skak på Havnen d. 20/8. Desværre er deltagelse ikke gratis længere. TL 
kontakter Finn L mht. kæmpeskakspillet. 

 

7. Viking Cup 
Vi planlægger at arrangere Viking Cup lørdag d. 11. februar 2012. Elværket er 
booket. Formatet var ok sidst, men vi kan overveje nogle tiltag: Tillægstid i 
partierne, livebræt, mere ”luft” mellem runderne. Tidspunkt for indskrivning. 

 

8. Holdskak  
Det er pt. usikkert om vi kan stille med to hold i denne sæson.  

 

9. Eventuelt 
Intet. 
 

Referent Thomas Larsen 
 
 
 


