Bestyrelsesmøde i Sjælsø Skakklub
Tirsdag 29. maj 2018 kl. 19 hos Bent Guldborg
Tilstede: Bent Guldborg, Frank Iversen, Ole Bjerregaard, Jesper Kristiansen (referent)
Afbud: Morten Poulsen.

Referat
1. Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig som med Frank som sekretær. Desuden er Jesper er lokaleansvarlig og
kontaktperson til kommunen. Personer, der har nøgler, er Jesper K, Bent G, Bent Caspersen, Jan Thomsen.
2. Datalovgivning
Bent G har lavet en konsekvensanalyse – DPIA. Analysen viste, at Sjælsø Skakklub kun indsamler ikkefølsomme personoplysninger (som navn, adresse, telefonnummer, mailadresse), at de anvendes til saglige
fornuftige formål (fx til kontingentopkrævning, kommunikation mellem medlemmer, osv.), og at de slettes
inden for en rimelig tidsperiode, når der ikke længere er brug for dem. Det er den samlede konklusion, at vi
lever op til persondatalovens bestemmelser.
På baggrund af analysen har Bent G udarbejdet et forslag til en persondatapolitik for Sjælsø Skakklub, som
beskriver hvordan vi i klubben håndterer persondata.
Bestyrelsen giver feedback til analysen og persondatapolitikken indenfor en uge, hvorefter analysen lægges
ud på vores webside.
Beslutning: Det indføres som en fast procedure, at der skiftes password en gang årligt til medlemsområdet
på vores webside. På dette område findes bl.a. kontaktoplysninger på medlemmerne findes, samt database
med medlemmernes skakpartier. Dette gøres for at personer, der melder sig ud af klubben, ikke har adgang
til disse oplysninger i for lang tid efter udmeldelsen. Arne skifter password en gang årligt fx 1. okt. for
medlemssiden.
Afslutningsvis til dette punkt udtrykte bestyrelsen sin store tilfredshed med det fremragende arbejde som
Bent G har lavet med hensyn til at redegøre for klubbens opfyldelse af persondatalovens krav.
Aktion 1: Bent G kontakter vores webmaster Arne vedrørende skift af password.
Aktion 2: Hvis der er feedback og kommentarer til analyse og politik skal bestyrelsesmedlemmerne sende
dem til Bent G senest 6. maj.
3. Lokaler
Der er booket lokaler til den nye sæson (mandage og søndage, holdkampe). Der er også booket til Sjælsø
Open 28-30.september. Der er kommet datoer for søndagskampe (se næste punkt). De datoer, vi ikke skal
bruge, skal afbookes.
Aktion 3: Jesper afbooker søndage, vi ikke skal bruge.
4. Sæsonplan:
Jesper fremlagde første udkast til sæsonplan. Sæsonstart: 13. august.
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Holdturneringsdage (søndagsdatoer, kampene i A, B og C-rækken spilles på hverdage i den følgende uge):
28. oktober, 18. november, 9. december, 13. januar, 27. januar, 24. februar og 10. marts.
Bestyrelsen diskuterede forskellige ideer til sæsonplanen for at skabe flere aktiviteter, særligt med henblik
på de medlemmer, som ikke kan deltage i klubmesterskabet, eller har svært ved det, fordi spilletidspunktet
kl. 19 sommetider kan være svær at nå frem til for nogle af medlemmerne. Følgende blev besluttet:
•

•
•
•
•

Flex-start på klubmesterskabsturneringen – start kl. 19 er udgangspunktet med mindre andet er
aftalt. Men der vil være mulighed for at starte kl. 19.30, hvis man har aftalt det med sin
modstander.
Skakteori og oplæg om udvalgte emner fra nogen af klubbens medlemmer.
Holdpleje i forbindelse med holdturneringen.
En ”Grandprix” turnering med fleksibel deltagelse, hvor der spilles med en form for handicap, når
spillere med stor forskel i spillestyrke møder hinanden.
Stormester til juleafslutning: Vi undersøger muligheden for at rekvirere en stormester.

Akton 4: Jesper reviderer kalenderen med udgangspunkt i ovenstående. Efter kommentering i bestyrelsen
sættes den på vores webside.
Aktion 5: Frank tager sig af planlægning og styring af Grandprix turnering.
Aktion 6: Frank undersøger, om vi kan komme med på Birkerød torvedage.
Aktion 7: Jesper prøver at få aftaler på plads om oplæg om skakteori mv.
Aktion 8: Jesper får aftale på plads mht. stormestersimultan til juleafslutningen.
5. Økonomi:
Kassereren fremlagde halvårsregnskab. Når vi har betalt kontingent for 2. halvår til 8.HK er indtægter og
udgifter omtrent i balance.
6. Eventuelt
• Afløser for nuværende ”kioskmand” (Jesper): Ole overtager posten.
• Birkerød torvedage: Se punkt 4./ Hørsholm kulturdag: Ole står for arrangementet. Har kontakt med
kommunen.
• Jesper deltog i delegeretmøde i 8.HK den 20. april. Han fik overrakt DSUs hæderspris til Christian
Rüdinger. Prisen vil snarest muligt blive videregivet til Ove, som har forbindelse til Christians søn.
Referat af delegeretmøde findes på 8.hovedkreds webside.
Næste møde:
Sidst i august onsdag den 22/8, kl. 19 hos Bent Guldborg.

Mødet sluttede 21.20.
Jesper Kristiansen
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