Sjælsø Skakklub – Bestyrelsesmøde
Deltagere: Jesper Nielsen
Bent Guldborg
Morten Poulsen
Jesper Kristiansen
Uffe Balslev

Dato:

21-06-2017

Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig med følgende medlemmer: Jesper Nielsen (formand), Bent Guldborg
(kasserer), Morten Poulsen, Jesper Kristiansen og Uffe Balslev (sekretær).

Opfølgning på generalforsamlingen
a. Morten har anskaffet en klubmester-pokal med klubmestre indgraveret for de sidste 7 år, dvs. siden
klubsammenlægningen. Pokalen overrækkes til klubmesteren for 2017 Lars Laustsen på
efterårssæsonens første klubaften (14. august).
b. Det er fortsat ikke lykkedes at identificere årsagen til en indbetaling til klubben fra 8. hovedkreds på
900 kr. fra sidste år. Muligvis er der tale om topscorerpræmie(r). Jesper N. kontakter formanden for
8. hovedkreds Per Rasmussen for at undersøge sagen. Pengene står på en konto hos Dansk Skaksalg,
og klubben har trukket på den til indkøb af materialer (noteringsblokke).
c. Ole Bj.’s gode idé om en aften med ”Skak for sjov og gadgets” gennemføres den 9. oktober.
d. Enighed om, at der bør anskaffes et program til klubbens PC med henblik på rundelægning i
turneringer. Morten afsøger markedet.

Efterårsprogrammet
Sæsonstart bliver den 14. august. Den 9. oktober arrangeres gadget-aften. Programmet lægges på
hjemmesiden. Jesper N. holder øje med, hvornår spilledatoerne for holdturneringen lægges ud, og opdaterer
derpå programmet på hjemmesiden samt informerer Jesper K., således at Jesper K. kan afbooke de lokaler, vi
har booket før sæsonstart.

Regnskab
Bent fremlagde opdateret budget for 2017 og regnskab for første halvår. Bestyrelsen erklærede sig enig i
dispositioner og vurderede, at regnskabet nogenlunde balancerede.
Man drøftede udsigt til en vis stigning i antallet af juniorer i klubben.
Forskellige overvejelser om brug af Sergey Klimov (holdskak, simultanoptræden, foredrag, undervisning),
hvis særlige indtægter til dækning af udgifterne hertil kan findes.

Juniorskak

Glæde over den nye og omfattende aktivitet med junior-skakken ikke mindst grundet Bents store indsats. Der
vil blive udarbejdet A4 flyers om juniorarbejdet i klubben til ophængning på skoler samt en kort artikel, der
vil blive tilbudt Rudersdal Avis (Jesper K.), Ugeavisen (Hørsholm – Uffe) og Lokalbladet (Fredensborg –
Morten). Jesper N. taler evt. med Norup med henblik på at få den bragt i Frederiksborg Amtsavis. Jesper K.
udarbejder et første udkast, som han sammen med Uffe og Bent arbejder videre med.

Hørsholm kulturdag
Uffe oplyste, at Hørsholm Kommune har tildelt Sjælsø Skakklub en stand på Hørsholm Kulturdag den 19.
august kl. 11:00 – 17:30 (opsætning kl. 10-11) på Ridebanen i Hørsholm. Uffe koordinerer. Det sættes på
hjemmesiden, og Uffe sender en mail rundt til alle medlemmer, hvorpå der laves en vagtordning for alle
frivillige med 2-3 timer til hver. Enighed om at bruge samme koncept som sidste år med lynspil med
publikum og skakopgaver (Uffe donerer 2-3 præmier).

Weekend-turneringen
Anders Bork Hansens idé om en særlig blandet turnering gennemføres fredag-søndag den 29. september – 1.
oktober i Mantzius-gården (lokalerne er reserveret). Jesper N. påtog sig at være tovholder sammen med
Anders Bork Hansen, men øvrige frivillige søges, evt. til halve dage, ikke mindst en turneringsleder.
Kvalificerede medlemmer vil blive spurgt.

Næste bestyrelsesmøde
Formentlig i september. Formanden indkalder.

Uffe Balslev 22-06-2017

