
Referat fra bestyrelsesmødet den 9. september 2015 

Af Anders Bork Hansen  
 

 

 

 

Deltagere: 

         Jesper Nielsen 

         Jesper Kristiansen 

         Morten Poulsen 

         Bent Guldborg 

         Anders Bork Hansen 

Agenda: 

1)      Post 

         Stormester Carsten Høi til julesimultan besluttet 

2)      Vinterturneringen 

         Deltagere fra flygtninge centeret kan deltage, da de nu er tilmeldt DSU. 

         Gruppe 1 og 2 dobbeltrunde med 6 deltagere i hver gruppe. Gruppe 3 Monrad med seedning 

(Ove beslutter praktiske udmøntning) 

         Vinderen af gruppe 2 er berettiget til at deltage i næste års gruppe 1 

         Samme regler i øvrigt som sidste år 

3)      Styrkelisten/holdskak 

         Jesper Nielsen indsender protest til TL for ombytning af BMS’ 1ste og 2det hold. Morten 

udarbejder udkast. 

         Se særskilt styrkeliste med indplacering på hold 

         Jesper N. indrapporterer 

         Holdledere er Jesper K. (1. holdet), Jan Thomsen (2. holdet), Bent Guldborg (3. holdet) og 

Esben Bahnsen (4. holdet) 

         Bent indrapporterer de tildelte ratingtal for de tre nye medlemmer 

4)      Juniortræning i Sjælsø Skakklub 

         Henvendelser fra forældre med børn om junior skak tiltag henvises indtil videre til Allerød 

Skakklub. På næste bestyrelsesmøde drøftes hvorledes Sjælsø Skakklub kan engagere sig i skak for 

børn. Bent spørger rundt i klubben blandt medlemmerne, om der er interesserede medlemmer, der 



ønsker bidrage 

5)      Økonomi 

         Vi forventer et underskud i størrelsesorden +/- kr. 500 i forhold til budgettet 

         Bornholm forventes at være omkostningsneutral, da DSU forventes at dække billigste 

omkostninger til offentlig transport 

         Bestyrelsen bakker op om, at Sergey Klimov får betalt medlemskab mod at levere en artikel i 

ny og næ samt tilbyde træning til klubbens spillere efter nærmere aftale 

6)      Diverse 

         Kioskbestyrer søges. Vi skriver på hjemmesiden og facebook. Melder ingen sig nedlægges 

kiosken. Jesper N. skriver til Arne 

         Lokaler bookes til Weekend EMT i foråret enten 29. april – 1. maj 2016 (prioritet 1), 15. april – 

17. april 2016 

 

 


