
Referat af bestyrelsesmøde d. 25/6-14 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. 25/6-13 
Godkendt pr. mail.  

 

3. Post og nyheder siden sidst  
Velkommen til CP i bestyrelsen.  

Hjemmesiden er lavet i nyt design (Wordpress), hvilket skulle lette 
vedligeholdelsen. TL, PL, HM og FH har adgang til at skrive nyheder. Der 
udestår stadig flytning af visse dele af den gamle side, f.eks. klubresultater. 

Der er indkøbt 2 nye DGT-ure. Der er ikke umiddelbart behov for flere nye 
materialer, men NSU er ved at sælge ud af deres DGT-ure, hvilket kan blive et 
problem til Viking Cup. 

Vi har stadig ikke fået de udlånte materialer tilbage, selv om vi har forsøgt. PL 
rykker igen. Vi har også nogle materialer opmagasineret hos Verner Engmann, 
men vi kender ikke antal og materialernes tilstand. 

I forbindelse med Viking Cup sponsoratet har vi forhørt os hos Nordea om det 
kan betale sig at flytte kontoen over til dem. Desværre har de ikke reageret på 
vores henvendelser. 

Pr. 1/7-14 bliver der lavet ændringer i skakreglerne. Mest bemærkelsesværdigt 
er det, at det nu ikke længere er lovligt at medbringe sin mobiltelefon i 
spillelokalet. TL sørger for at dette bliver kommunikeret ud i klubben. 

DSU har lavet et nyt turneringssystem, hvor TL har været indblandet som 
tester og ”superbruger”. Systemet virker rigtigt godt, men der udestår dog 
stadig en del. TL har oprettet et login til klubben. Det skal deles blandt dem der 
skal indtaste resultater. 

TL skal deltage i Skak-OL i Tromsø som en ud af 7 danske dommere. 

PL opdaterer medlemslisten. 

 

 



4. Generalforsamling 2014 
HM og FH på valg. Begge genopstiller. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er ikke 
på valg. HM undersøger om Allan Kimose fortsætter som revisor. 

Formandens udkast til beretningen er rundsendt til bestyrelsen inden mødet. 
Det er stadig muligt at komme med input til beretningen. 

HM har ikke det endelig overblik over regnskabet, men klubben burde ikke 
have nogen økonomiske problemer. Bestyrelsen vil derfor foreslå uændret 
kontingent. 

Indkaldelsen til GF udsendes pr. e-mail.  

 

5. Medlemsfremmende aktiviteter  
TL laver indlæg til lokalaviserne. Junioropstarten skal også omtales. 

Vi deltager i havnefesten d. 16/8, og har næsten samme stand som sidst. PL 
afhenter materialer hos Jørgen Slotsgaard inden d. 8/8. CP kontakter Finn 
Larsen ang. havebord. 

Vi prøver at lave en ”juniortime” mellem kl. 11 og 12, hvor vores egne juniorer 
kan spille. PL beder Jørgen Slotsgaard om at få dette ud til juniorer og deres 
forældre. 

Der skal laves en vagtplan, så vi mindst er 3 på stedet.  

Opstilling: Kl. 9.00-10.00 

Hold 1: Kl. 10.00-11.30 

Hold 2: Kl. 11.30-13.00 

Hold 3 (inkl. oprydning): Kl. 13.00-14.30 

CP skriver til klubbens medlemmer for at finde frivillige til vagterne. Da TL er 
i Tromsø i første halvdel af august vil PL være tovholder på arrangementet i 
den periode. 

TL opdaterer folderen og sender den til PL. 

 

6. Junioraktiviteter 
Vi har pt. 5 juniormedlemmer. En er formentlig på vej ud. 

Juniortræningen forventes opstartet d. 4/9. 

Aage Brems-Pedersen stopper som juniorleder. Jørgen Slotsgaard overtager 
kontakten med juniorerne. FH og Søren Von Bülow har meldt sig som nye 
juniorledere. 

Juniorsiden på klubbens hjemmeside skal opdateres.  

 

 



7. Sæsonplanlægning frem til ca. 1. november 
Lokalerne er booket fra 14/8-14 til 18/12-14 samt fra 8/1-15 til 7/5-15. 
Desuden er efteråret 2015 allerede booket for perioden 13/8-15 til 17/12-15. 

Sæsonplanen frem til 23/10 blev fastlagt. 

21/8: Generalforsamling + 2 x hurtigskak 

28/8:  Klubmestersimultan. Foredrag v. klubmesteren (muligvis om OL) 

4/9, 11/9 og 18/9:  2 x hurtigskak evt. foredrag 

25/9 til 23/10: Spil når du vil  

Vi vil ændre sæsonpræmierne til gavekort til byens butikker. PL undersøger 
mulighederne, f.eks. Sillebroen gavekort eller ”Fjordkortet”. 

TL undersøger om Lundebjerggaard har en stor skærm eller en projektor, som 
vi må låne til foredrag og lign. 

 

8. Viking Cup 
Viking Cup 2014 var vellykket med 93 deltagere. Der var bare styr på 
udgifterne i kantinen, som derfor gav et større overskud. Samlet set løber 
arrangementet lige rundt. 

Viking Cup 2015 bliver lørdag d. 7. februar. 

Aage Brems-Pedersen skal spørges om han vil kontakte Nordea vedr. 
sponsorat. 

Indbydelsen i Skakbladet bør være en mere skrabet version, hvor der henvises 
til indbydelsen på nettet. 

 

9. Holdskak  
Holdkampe spilles 26/10, 16/11, 14/12, 11/1, 25/1, 15/2 og 1/3. 2. holdet i 
ugen derefter. Evt. skal kampen mod Bornholm spilles på en lørdag. 

TL sørger for at lokalerne bliver booket på holdskakdatoerne. 

 

10. Eventuelt 
CP afleverer et eksemplar af jubilæumshæftet til lokalhistorisk arkiv. 

Mødet slut kl. 21.00. Forplejningen levede fuldt op til forskrifterne. 

 

Referent Thomas Larsen 


