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Post 
Bent har modtaget mail fra kommunen vedrørende støtte til elite idræt. Bent vurderer vi ikke kan få støtte. 
Mail videresendes til resten af bestyrelsen.  
 
Vinterturnering 
Som sædvanlig har der været en række udsatte partier især i gruppe 1. Alle er dog blevet spillet, så det 
vurderes turneringen har forløbet ok. Turneringslederen (Ove Rytter) har også givet udtryk for dette.  
Reglen at vinderen af gruppe 2 rykker op i gruppe 1 bevares.  
 
Holdturnering  
En række uheldige omstændigheder var medvirkende årsag til at hold 1 måtte rykke ud af 2. division.  

Det havde afgørende betydning at Herlev blev smidt ud af turneringen. Det havde muligvis også 

betydning for Bornholms resultater, at Bornholm havde en række udsatte kampe de spillede sent i 

turneringen. Alt i alt vurderer vi afviklingen af turneringen ikke har været optimal. Vi har tænkt os 

at gøre turneringsledelsen opmærksom på dette forhold, vel vidende at reglerne er fulgt, og det 

dermed ikke er muligt at omstøde resultatet. Jesper Nielsen og Jesper Kristiansen udarbejder og 

sender mail eller brev til turneringsledelsen. 

 

Både hold 2 og 3 sluttede flot som nummer 2 i deres puljer. Hold 4 kom også igennem turneringen, 

og deltagerne fik kamptræning.  

 

 

 



 
Kommende Generalforsamling 
Jesper Kristiansen indkalder. Alle i bestyrelsen genopstiller. Morten tilbød at være ordstyrer på 
generalforsamlingen.  
Jesper Nilesen kan ikke deltage. Jesper Kristiansen agerer på hans vegne på generalforsamlingen. Jesper 
Nielsen udarbejder ”Bestyrelsens beretning” 
Der uddeles præmier på generalforsamlingen. Jesper Kristiansen finde præmie som gives på 
generalforsamlingen for en god indsats for klubben. Vinderne af hver af de 3 grupper i vinterturneringen får 
200 kr. Topscorerne på hver af de 4 hold får 100 kr. 
 
Økonomi 
Regnskab 2016 
Bent foreviste ajourført regnskab. 
En del medlemmer har ikke betalt kontingent til tiden. Rykker er udsendt.  Herefter foregår en mundtlig 
follow up.  
 
Regnskab 2015 
Er revideret og godkendt.  Der er et rimelig stort underskud. Der var budgetteret med et underskud, men 
primært omkostninger ved 1. holdets tur til Bornholm betød vi ikke kunne holde budgettet. Da vi har en 
god kassebeholdning vurderer bestyrelsen dette er acceptabelt.   
 
Budget 2016 
Et oplæg blev præsenteret af Bent. Dette budget er i balance. For at opnå dette er en kontingentforhøjelse 
indarbejde i budgettet. Seniorer: 1000 kr. pr år -> 1100 pr. år. Pensionister: 650 kr ->700 kr. pr. år. Øvrige 
takster er uændret. Forhøjelsen træder i kraft fra efteråret 2016, og får dermed kun halv virkning i år.  
 
Medlemmer med titler for turneringsskak (GM, IM og FM) bliver kontingent frie.  Korrespondance skak og 
skak på nettet er ikke omfattet.  
 
Jesper Kristiansen mener vi bør købe nye skakbrikker, da eksisterende er og bliver blandet. (Vi har 
forskellige størrelser Staunton Brikker).  Vi vurderer dette senere.  
 
Bestyrelsen godkendte budgettet, som forelægges generalforsamlingen.   
 
Diverse 
Junior Skak.  
Vi etablerer juniorskak når vi starter en ny sæson i efteråret.  Dette bliver om mandagen. Fra kl 18:00 til 
19:00, er der en træner.  Juniorerne kan efter kl 19:00 blive i klubben hvis de vil. De kan spille mod 
hinanden i analyselokalet, spille mod oversiddere, og de kan kikke på. Bent koordinerer og kan også 
sammen med andre forestå træningen/undervisningen. Jesper Kristiansen sikrer vi får lokaler fra 17:30.   
Inden opstart forsøger vi at få artikler i Frederiksborg Amtsavis (Martin Nohr) og Rudersdal Avis. Vi bruger 
vores kontakter på skolerne i Birkerød.   
  
Lokaler 
Jesper Kristiansen har reserveret lokaler til næste sæson, men afventer feed back fra kommunen, som er i 
en planlægningsfase.  
 
 
 
 



Sæson afslutning hos Jan 11 juni.  
Jan har tilbudt at lægge lokaler og gril til sæson afslutningen. Dette bliver 11. juni 2016. Jeg har snakket 
med Jan efter mødet. Mødetidspunktet bliver kl 15:00. Konceptet er det sædvanlige. Man tager selv kød og 
drikkevarer med.  Opgaver fordeles vedrørende hvad der eller skal konsumeres.  
 
Beretning til kommunen 
Vi skal hvert år levere en beretning til kommunen. Jesper Kristiansen udarbejder denne. Af udadvendte 
aktiviteter kan nævnes. Undervisning en dag af 160 elever på Bistrupskolen og udlån af materialer til Sjælsø 
Skolen på skakken dag.  

 

 

Bent Guldborg  

18-03-2016 


