
Referat af bestyrelsesmøde d. 16/6-16 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. 1/7-15
Godkendt  pr.  mail.  Ifølge  referatet  havde  vi  planlagt  at  spørge  på
generalforsamlingen  om  der  var  interesse  for  at  holde  afslutning  på  en
lokalrestaurant.  Det  glemte vi  at  gøre,  men der  var  enighed om at  det  nok
alligevel ikke var relevant.

3. Post og nyheder siden sidst 
Alle klubblade er  nu scannet  ind af Lars Zwisler.  Han har modtaget  et  par
flasker  vin  for  arbejdet.  Der  udestår  stadig  at  finde  en  måde  at  lægge
klubbladene på hjemmesiden. TL arbejder på dette.

Rating bundgrænsen hos DSU er sænket til 500.

Hos DSU er der  vedtaget  en kontingentstigning,  der følger  prisudviklingen.
Den betyder bl.a. at. 100% af kontingentet for seniorer (pensionister) sendes
direkte videre til DSU og 8. HK. HM udarbejder et oplæg til et budget, og ud
fra  dette  beslutter  vi  os  pr.  mail  for  et  samlet  kontingentforslag  til
Generalforsamlingen.

4. Generalforsamling 2016
HM og FH 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. Juniorer og B-medlemmer også skal indkaldes.

5. Samarbejde med Egedal-Jyllinge Skakklub
I  den  forløbne  sæson  har  vi  haft  to  fælles  arrangementer:  En
hurtigskakturnering over 4 aftener (2 i hver klub), samt en aften hos os med
Fischer  Random.  TL  kontakter  Egedal-Jyllinge  for  en  gentagelse  af



hurtigskakturneringen.  Der  skal  dog  være  andre  end  TL,  der  kan  stå  for
rundelægning.

KM og KM i  lyn er  lukket  for  andre end medlemmer af  klubben.  Egedal-
Jyllinges medlemmer kan deltage i Spil når du vil turneringen.

6. Medlemsfremmende aktiviteter 
Havnefesten er planlagt til d.  20/8 på lystbådehavnen. Vi deltager ikke i år, da
arrangementet er blevet mindre attraktivt for os, og det er heller ikke sikkert at
det er muligt for at at være med længere.

HM kontakter kommunen og Sillebroen for at undersøge om der er mulighed
for at stille op til arrangementer og lign.

7. Junioraktiviteter
Vi har pt. 9 juniormedlemmer. Magni Cederholm spiller med i mange udenbys
juniorturneringer, hvor han klarer sig fint. Et par af pigerne har været med til et
kvindeskakarrangement.

HM og TL lavede en juniorturnering i efteråret med 13 deltagere (heraf 3 fra
FsS).  Turneringen  var  omfattet  af  kommunens  støtte  til  børne-  og
ungdomsaktiviteter i efterårsferien.

Vi  har  modtaget  juniorinstruktørtilskud  fra  8.  hovedkreds,  men  vi  mangler
stadig 2 x tilskud for afvikling af juniorturneringer i løbet af sæsonen.

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.

8. Klubturneringer
Ved de seneste klubmesterskaber har det været svært at få afviklet turneringen
på grund af afbud og udeblivelser. Der er rejst ønske om en hårdere linje.
En måde at få en forbedret afvikling er at sprede KM ud over en større del af
sæsonen. Der sættes så en flere aftener af til  opsamling.  Dem der ikke har
udsatte partier på opsamlingsaftener kan så spille et parti i ”Spil når du vil”
turneringen. Vi lufter idéen på generalforsamlingen.

9. Sæsonplanlægning frem til ca. 1. november
Lokalerne  er  booket  fra  18/8-16  til  15/12-16  samt  fra  5/1-17  til  18/5-17.
Desuden er efteråret 2017 allerede booket for perioden 10/8-17 til 21/12-17. 

Opstart  og  klubmestersimultan  bliver  torsdag  d.  18/8.  Generalforsamlingen
bliver torsdag d. 25/8. Resten afgøres senere, når TL har snakket med Egedal-
Jyllinge.



En idé kunne være at lave en aften, hvor vi følger med i et parti i VM-matchen
(Carslen-Karjakin 11.-30. november).  Evt.  kunne det kombineres med noget
lyn-/hurtigskak. Dette afhænger dog af matchens spilledage og -tider.

10.Viking Cup
Viking Cup 2016 havde 64 deltagere. Rundelægningen var en lidt omstændig
procedure.  Vi  må  se  på  hvordan  det  kan  gøres  bedre.  TL kontakter  Allan
Kimose.

Viking Cup 2017 bliver lørdag d. 4. marts. Vi har brug for en sponsor, hvis ikke
at  turneringen  skal  give  et  underskud.  HM  skriver  til  Nordeafonden.  TL
forhører sig hos andre klubber.

11.Holdskak 
Sæsonens holdskakdatoer er: 6/11, 20/11, 11/12, 15/1, 29/1, 26/2, 12/3.

Det blev vedtaget på 8. HKs delegeretmøde at hold i M-rækken kan vælge at
spille  deres  udekampe  på  hverdagsaftener.  Det  forventes  at  det  kun  er
Fredensborg, der vil benytte sig af denne mulighed. Hvis 1. holdet således får
en hjemmekamp på en torsdag, så vil vi bede holdturneringslederen om at 2.
holdet ikke får en kamp på samme dato.

12.Eventuelt
Klubben har fået en henvendelse om en flygtning, som er glad for at spille
skak. PL har lovet at spille et par gange med ham.

Mødet slut kl. 21.33. Værten skal have ros for en udsøgt mørbradgryde.

Referent Thomas Larsen
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