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Roller
Vi bør eventuelt finde en person, der vil være materialeforvalter.
Økonomi
Mail er sendt til Michael Krogh vedrørende sponsering for den kommende sæson. Bent
følger op.
Materialer
Der er ryddet op i skabene i Birkerød.
Oprydning i Hørsholm og flytning af materiale til Birkerød resterer (Morten). I første
omgang, er der behov for flere elektroniske ure i Birkerød.
Det vurderes senere, om vi fortsat har behov for et skab mere i Birkerød.
Anskaffelser
Vi bør have 18 elektroniske skak ure. Efter oprydning i Hørsholm og i Birkerød vurderes
hvor mange funktionsdygtige elektroniske skak ure vi har. Det skal overvejes om vi skal
anskaffe et elektronisk demobræt
Kontakt Rudersdal Kommune.
I foreningsportalen i Rudersdal Kommune står Jesper Kristiansens e-mail adresse, som
kontaktadresse for ”Rudersdal Skakklub”. Vi forsætter med dette.
Face Book
Vi er kommet på Face Book
Kalender
Juleafslutningen kombineres med Simultan. Ifølge sidste referat har Anders bestilt Johnny
Hector. Anders er bedt bekræfte dette. Hvis ja opdateres kalenderen.
Skoleskak m.m.
Vi har fået en henvendelse fra en forældre til en elev på Birkerød Privatskole, om vi vil
medvirke med undervisning, hvis der bliver etableret skoleskak på Birkerød Privatskole.
Bent har efter sommerferien fået ny mail, at ledelsen på skolen er positivt stemt. Bent følger
op.
Der er igen skak på Birkerød bibliotek. Det er samme arrangør som sidste år. (Katrine). Bent
har netop modtaget mail hvor hun beder os møde op. Det gør vi. Bent koordinerer.

Formandens beretning
Christian Rüdinger er blevet turneringsleder i 8. hovedkreds.
Kassererens beretning
Økonomi
Et opdateret regnskab blev udleveret på mødet.
8. HVK har kun opkræver kontingent for 1. kvt. Hvis kontingent for 2. kvt. indregnes, vil vi for
1. halvår 2013 have et underskud på ca. 4000. Diverse periodiseringer reducerer det reelle
underskud til ca. 1000 kr.
Bent sender kontingent opkrævning ud i denne uge med deadline 01-10-2013.
Medlemmer
Vi har fået 3 nye medlemmer. Jesper Thorsen og Stig Svensson kommer fra Lyngby Skakklub.
Stig har tidligere været medlem i Birkerød Skakklub. Carsten Nilaus Pedersen er kommet
tilbage til Danmark efter ophold i udlandet. Michael Nielsen er blevet fuldt medlem.
Flemming Eriksen har forladt klubben.
Tilskud fra kommunen
Jesper Kristiansen har fået tilsendt ansøgnings formularer. Det vurderes vi ikke kan få tilskud,
så vi søger ikke.
Klubturnering
Opdelingen i hold blev foretaget på mødet.
Der bliver 4 6-mands grupper. Man spiller 2 gange mod hver modstander. Det giver 10 runder i
alt. Betænkningstiden er 2 timer til 40 træk og 15 min + opsparet tid resten af partiet.
Ove Jensen er turneringsleder. TL i spillelokalet er Jesper Kristiansen.
Med en indsat fra Ove og Arne blev turneringstabellerne klar på nettet 12-09-2013.
Holdturnering
Styrkeliste blev udarbejdet på mødet, inklusiv holdopstilling. Listen blev klar på nettet kort tid
efter mødet. Både DSU og 8 HVK sender mail til Jesper Nielsen, når de ønsker listen. Jesper
fremsende så listen.
Bent Guldborg
12-09-2013

