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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, og har 

afbestilt lokaler på søndage, hvor vi ikke spiller hjemme. Vi er blevet bedt om at aflevere lokalerne 

på klubaftener med bordopstilling som et langt bord, det vil sige, som de normalt er sat op, når vi 

kommer. Efter kampe om søndagene må bordene blive stående, som de anvendes under kampen..    

 

Materialer 

Materialerne er nu samlet i Birkerød. Der er ryddet op i Hørsholm. Et skab i Hørsholm, som ikke 

kan åbnes er ikke vores. Vi mangler kun at orientere Hørsholm Kommune om, at vi ikke længere 

anvender lokalerne i Hørsholm. Morten beder Christian Rüdinger kontakte kommunen.   

 

Anskaffelser  

Det skal overvejes om vi skal anskaffe et elektronisk demobræt. (Udestår) 

 

Face Book 

Vi er på Face Book 

 

Skoleskak  

Vi har for et halvt år siden 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. 

Vi har svaret bekræftende, og Bent har siden haft kontakt med pågældende forældre nogle gange. 

Det ser nu ud til at det udvikler sig positivt. Privat Skolen har nu tilmeldt sig Dansk Skoleskak, og 

de har bedt om vores medvirken til træningen.  

 

Økonomi 

- Bent præsenterede et opdateret regnskab. 

- Kontingent er opkrævet for 2 halvår 2013 og alle har betalt.  

- Sponsering af 3 medlemmer er aftalt med Michael Krogh. Faktura er fremsendt.   

- Kontingent for 2. og 3. kvt. til 8. Hovedkreds er ikke opkrævet. De har problemer med deres 

IT system. 

- Aktiver er konsolideret.  

Penge er overført fra oprindelige konti for Sjælsø Skakklub og Hørsholm Skakklub til 

Sjælsø’s nuværende konto. De oprindelige konti er nedlagt. Kontantbeholdning for 

Hørsholm Skakklub er overført til Bent Guldborg. 

http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1314/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100800560&ktonr=7202


- Det ser ud som om vi får et årsresultat tæt på 0 kr.   

 

Diverse 

Holdpleje 25-11-2013 

Er fælles for alle holdene. Jesper K. gennemgår et par partier fra 1. holds kampe.  

Jesper K. sender mail ud.  

Bent beder Jesper Thorsen gennemgå et af sine partier.  

 

Juleafslutning 

Vi må i år ikke varme gløgg og æbleskiver i køkkenet.  

Derfor bliver serveringen kaffe, småkager (brunkager, jødekager, m.m.) og senere øl. Bent G. 

kontakter Bent C. for at koordinere provianteringen.  

 

Sæson plan for foråret 2014 

Oplæg var udarbejdet og sendt ud til bestyrelsen før mødet. Planen blev gennemgået på mødet. 

Jesper N. sender en revideret plan til bestyrelsen og Arne (til hjemmesiden)  

 

Forårs EMT blive efter princippet ”spil når du vil”. Kun klubbens medlemmer kan deltage. Ved 

ulige antal sidder den spiller over der har færrest point og derefter lavest rating. Man sider kun over 

1 gang.  

 

Diverse aktiviteter udenfor klubben.  

Skakklubben har i efteråret deltaget i en skak event på Birkerød Bibliotek over 3 onsdage. Dette var 

arrangeret at ”Ung i Rudersdal” og Biblioteket.  Skakklubben er blevet bedt om at forestå et 

tilsvarende arrangement 3 gange på Birkerød Bibliotek næste år (15-01, 19-02, 19-03) samt 1 gang 

på Holte Bibliotek (20-02).  

 

Klimov 

Det overvejes om Klimov i foråret skal hyres til en holdkamp på 1. holdet, samt til træning af 

klubbens medlemmer. Jesper N. kontakter Anders vedrørende dette.  

 

Bent Guldborg  

22-11-2013 


