
Referat af bestyrelsesmøde d. 27/6-19 på Lundebjerggaard 
 

Til stede: 

Thomas Larsen (Formand) 

Per Lund (Sekretær) 

Carsten Parbo (Bestyrelsesmedlem) 

 

Ikke til stede: 

Henrik Mikkelsen (Kasserer) 

Finn Holm (Bestyrelsesmedlem) 

 

1. Valg af referent 

TL blev valgt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 28/6-18 

Godkendt pr. mail.  

 

3. Post og nyheder siden sidst  

Der blev ikke lavet nogen fælles arrangementer med Egedal-Jyllinge i denne 

sæson, da Egedal-Jyllinge trak sig med kort varsel. 

TL gennemgik kort begivenhederne ved 8. HKs delegeretmøde. 

Afviklingen af KM gik betydeligt bedre i år. Der var meget få afbud i forhold 

til de tidligere år. 

 

4. Generalforsamling 2019 

Generalforsamlingen afholdes d. 15. august 2019.  

TL, CP og PL er på valg. Alle 3 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.  

 

110 års jubilæum 

Klubben har 110 års jubilæum i 2019. Det blev fejret med gratis bespisning 

ved sæsonafslutningen. Bestyrelsen ønsker at bruge en klubaften på at 

arrangere en egentlig jubilæumsmiddag. TL udsender mail til bestyrelsen for at 

vælge en torsdag – formentlig i september. 

Vi bør overveje at indkøbe nye klubtrøjer til alle medlemmer. Det behøver ikke 

nødvendigvis at være jubilæumstrøjer. Gerne i et lidt lettere stof end trøjerne 

fra 100 års jubilæet. 



 

5. Medlemsfremmende aktiviteter  

Lørdag d. 31. august deltager vi i ”Kulturdag ved havnen”, der minder meget 

om de tidligere havnefester. Vi stiller op med kæmpeskak samt et par 

almindelige skakspil. TL sørger for at skaffe mandskab. 

CP skaffer et havebord. PL skaffer stole. Skakspil skal hentes i klubben 

torsdagen inden. PL henter kæmpeskak hos Jørgen Slotsgaard, med mindre at 

Jørgen selv kan komme med det. 

Vi har stadig ikke fået afklaret om det er muligt at stille op med kæmpeskak i 

Sillebroen. PL undersøger. 

 

6. Junioraktiviteter 

Vi har pt. 6 juniormedlemmer samt nogle stykker, som endnu ikke er blevet 

meldt ind. Måske bør vi undersøge hvorfor at juniorerne holder op med at 

spille skak. 

Vi har droppet juniorturneringen i efteråret pga. manglende tilskud fra 

kommunen. Til gengæld havde vi igen juniorturnering ved Viking Cup. 

Vi har modtaget juniorinstruktørtilskud fra 8. hovedkreds. 

Juniorsiden på klubbens hjemmeside skal opdateres med nye datoer. 

 

7. Materialer 

Vi har en del penge på kontoen i Dansk Skaksalg, så vi vil gerne indkøbe nogle 

digitale ure for at undgå en masse kørsel for at skaffe materialer til Viking Cup. 

TL har spurgt Dansk Skaksalg om de kan give mængderabat på ure, men det 

virker ikke som en realistisk mulighed. 

En god mulighed er DGT Easy plus (ca. 300 kr.), som bør være udmærket til 

hurtigskak, lynskak eller almindelig skak med simpel betænkningstid. Hvis det 

ikke er muligt at afprøve et ur først, så må vi købe et enkelt ur og derefter 

beslutte os for, om vi vil have flere. 

Der er behov for at lave en sortering af alle klubbens brikker. En lørdag eller 

evt. søndag kl. 10-14 vil være optimalt, da vi så kan hente og aflevere 

brikkerne i kælderen samme dag. TL tager initiativ til at finde en weekend. 

 

8. Sæsonplanlægning frem til ca. 1. november 

Lokalerne er booket fra 15/8-19 til 14/12-19. Vi skal have booket torsdagene i 

2020. 

Opstart og klubmestersimultan bliver torsdag d. 22/8. Generalforsamling + 

hyggeskak bliver torsdag d. 15/8. Derefter kommer hurtigskakturneringen (3 



aftener) og så ”spil når du vil”. Dog skal der findes plads til jubilæumsmiddag 

og hvis der er nogen, der vil lave noget foredrag/undervisning, så gør vi plads 

til det. 

Vi kan evt. starte KM i november, afhængigt af forventet deltagerantal. 

 

9. Viking Cup 

Viking Cup 2019 havde 91 deltagere. Interessen var så stor, at vi en overgang 

havde en venteliste. Igen i år kunne vi præsentere Hillerød Sundhedsmassage 

som hovedsponsor. TL undersøger om sponsoraftalen kan gentages til næste 

Viking Cup, som afvikles 29. februar 2020. 

Vi manglede noget af det sædvanlige mandskab, så vi måtte hente en dommer 

ind udefra. Det gik godt, men det kunne mærkes, at der manglede rutinerede 

kræfter. 

 

10. Holdskak  

Holdskakdatoer for 1. holdet: 27/10, 17/11, 1/12, 12/1, 26/1, 23/2, 15/3. 2. 

holdet spiller i ugen umiddelbart derefter.  

Der er desværre andre, der har booket sig ind i Lundebjerggaards kalender d. 

23/2, men der må vi bede holdturneringslederen om en udekamp. 

Vi mangler stadig en kampleder til 1. holdet. Vi spørger et par emner om 

KL/TL kursus, men ellers må vi søge dispensation. 

 

11. Eventuelt 

Mødet slut kl. 20.20.  

 

Referent Thomas Larsen 


