
Sjælsø Skakklub – Bestyrelsesmøde  
 

Deltagere:      Jesper Nielsen 

                       Bent Guldborg  

Morten Poulsen 

Jesper Kristiansen 

Ove Rytter (Gæst) 

Ikke til stede:  Anders Bork Hansen  

 

Dato:              05-03-2014 

 

Actions fra sidste møde 

Materiale forvalter 

Vi bør eventuelt finde en person, der vil være materialeforvalter. (udestår) 

 

Lokaler 

Jesper K. har bestilt lokaler til klubaftener og til holdkampe for den kommende sæson. Jesper 

afventer endelig bekræftelse fra kommunen.  

 

Lokalerne i Hørsholm er ikke endelig afmeldt. Der har været et problem med et skab, der ikke 

kunne åbnes. Vi mener ikke vi savner noget. Lokalerne afmeldes derfor. Morten kontakter 

Hørsholm Kommune.  

 

Økonomi 

- Årsregnskabet for 2013 er revideret. Bent præsenterede regnskabet. Vi har et lille overskud. 

- Bent præsenterede et opdateret regnskab for 2014. 

- Kontingent er opkrævet for 1. halvår 2014. Deadline var 04-03-2014. Ikke alle har betalt. 

Der sendes rykkere ud om ca. 1 uge.   

- Betaling for sponsering har fundet sted. 

- Budget 2014: 

Bent præsenterede et forslag til budget, baseret på uændrede kontingent satser næste sæson. 

Bestyrelsen godkendte budgettet som vil blive forelagt til beslutning på 

generalforsamlingen.   

 

Medlemmer 

Der er lige nu 41 medlemmer tilmeldt DSU.  

1 har bedt om at blive meldt ind nu. 3 har bedt om at blive udmeldt med afslutningen af sæsonen.  

1 af de 3 er 1. bræt på 2 divisionsholdet. Dette giver et behov for at klubben bliver forstærket. 

Bestyrelsen vil arbejde på dette.  

 

Forberedelse af generalforsamlingen 

Der skal indkaldes senest 17-03-2014. Bent sørger for dette. Sammen med indkaldelse udsendes 

budget for 2014 samt regnskab for 2013.  

 

Der uddeles præmier på generalforsamlingen. 200 kr. til vindere af hver gruppe i klubturneringen 

og 100 kr. til topscorerne på de 3 hold. 



Holdturnering 

2. divisionsholdet sluttede på en flot 4. plads 

Hold A sluttede på 3. pladsen (resultatet forelå efter mødet) 

Hold B sluttede på 3. pladsen. Det var bedre end forventet. En anden flot præstation var, at der blev 

spillet med samme hold i samtlige 7 runder.    

 

Klubturnering 

Der er ingen udsatte kampe, og turneringen kan afsluttes planmæssigt mandag den 10-3-2014.  

Ove har i dette sammenhæng lavet et kæmpe job, også med at indsluse nye medlemmer i 

turneringen.  

 

Palle har vundet gruppe 1 og er dermed klubmester.  

 

Holdpleje 17-03-2014 og Temaaften 24-03-2014 

På begge aftener gennemgås partier fra holdkampene. Der er fælles holdpleje for alle hold. 

Jesper N. gennemgår sit parti fra kampen mod Philidor. Jesper K. gennemgår partier i øvrigt fra 

Hold 1. Arne gennemgår partier fra hold 2. Morten gennemgår partier fra hold 3. Bent sender 

partierne fra hold 3 til Morten.  

  

Tilrettelæggelse af forårsturneringen  

Følgende blev aftalt: 
 Jævnfør skakkalenderen finder turneringen sted med opstart kl. 19:00 på følgende mandage: 28/4, 

05/5, 12/05, 19/5 og 26/5. 

 Det er en intern ratet turnering, men den ELO rates ikke. 

 Der spilles i 1 stor gruppe og afvikles som en Monrad turnering. 

 De første 2 runder er seeded efter rating 

 Man kan melde fra en runde, og rates ikke i pågældende runde. Man har også muligheden for hvis 
man ikke kan komme mandag, at spille privat i løbet af ugen. Resultatet skal meldes til 
kamplederen senest fredag.   

 Oversiddere rates ikke.  

 Tilmelding skal ske senest 6-4-2014. Dog følges der op på generalforsamlingen 7-4-2014 om der er 
flere der vil være med.   

 Spilletid svarer til divisionen spilletid. Der er 90 min til 40 træk, samt ½ time til resten af partiet + 
opsparet tid. Dertil lægges ½ min pr træk. Der er noteringspligt i hele partiet.   

 

Ove sørger for det praktiske.   

 



Diverse aktiviteter udenfor klubben.  
Morten har spillet simultan på en skole.  

 

Bent deltager i skoleskak på Birkerød Privatskole.  

 

Skakklubben er blevet bedt om at forestå et tilsvarende arrangement 3 gange på Birkerød Bibliotek 

(15-01, 19-02, 19-03) samt 1 gang på Holte Bibliotek (20-02). De 2 gang på Birkerød Bibliotek 

(Bent G., Bent C. og Tage), og Holte bibliotek (Bent G. og Tage) er afviklet. 

Vi har i dette sammenhæng fået avisomtale og promovering via plakater.   

  

På skoleskakkens dag deltog vi (Bent G. og Bent C.) i et arrangement på Toftevangsskolen, hvor i 

alt 160 elever blev undervist i skak.  

 

Endelig er ”Ung i Rudersdal” i gang med skak undervisning på Bistrup Skole. Bent G. har deltaget.  

 

Bent Guldborg  

06-03-2014 


