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 Dansk Skoleskak, Aarhus-Kredsen (Aarhus Skoleskak) 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Skoleskak 
 

Onsdag den 11. januar 2017 på ARoS  
 

Deltagere: Jakob Koba Risager, Annette Hasager, Johnny Odgaard, Ken Holm, Malte Kjer, Sven 
Christensen, Lisa Havshøj, Tobias Buttenschøn og Henrik Ochsner (referent) 

 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden og udpegning af referent 
 
Dagsordenen er godkendt. Referent: Henrik Ochsner 
 

2. Opfølgning på referatet fra seneste møde og generalforsamling (er alle beslutninger effektueret?)  
 
Hjemmesideudvalget har pga. forskellige omstændigheder ikke kunnet holde møde, så arbejdet er 
stagneret lidt. Især Peter Poulsen har dog været aktiv på siden. 
Annette indkalder arbejdsgruppen inden for 2-3 uger. 
Alle opfordres fortsat til at indsende relevant materiale til Peter Poulsen. 

 

3. Orientering fra formanden og nyt fra Dansk Skoleskak 
 
Jakob orienterede om: 
 
Klavs Skovgaard har desværre måttet stoppe i bestyrelsen med omgående virkning. Han fortsætter 
dog som kontaktperson ift. Dokk1. 
Peter Poulsen stiller til gengæld op til bestyrelsen på generalforsamlingen til april. 
 
Jakob og Henrik var inviteret til møde med Aarhus Kommune/ Børn og Unge d. 21. december 2016 
angående det årlige tilskud. Der vil nu endelig blive udarbejdet en skriftlig aftale mellem parterne, 
således at vi bl.a. kan undgå den årlige sidst-på-året-forvirring, når Aarhus Skoleskak skal henvise 
til den ældgamle aftale og finde gamle mails frem… 
Jakob udarbejder Aarhus Skoleskaks udkast til aftalen, der skal drøftes på nyt møde d. 6. februar 
2017. Input er velkomne – navnlig hvorledes det høje aktivitetsniveau kan sættes på formel og tal. 
 
Lars Hansen har opnået fænomenal succes med arbejdet i Aarhus Kommune, ikke mindst i 
områderne Haarup og Skæring. 

 
4. Forslag til LU om ændring af kvalifikationskriterierne til DM  

 
Jakob og Ken orienterede om, at både Dansk Skoleskak og Aarhus Skoleskak ønsker at ændre 
kriterierne for kvalifikation til DM, således at flere får den oplevelse med. Baggrunden er bl.a., at 
der er svært at kvalificere sig fra de stærkeste kredse, og at der på Ollerup er bedre plads end i 
Odense, hvor DM tidligere blev afholdt. 
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Den mere detaljerede drøftelse fortsætter per mail. 

5. Kreds-holdmesterskab 
 
Hold-ÅM og dermed kvalifikation til DM afholdes fredag d. 10. marts 2017 i Haaruphallen i 
skoletiden. Lars Hansen forventer op mod 400 deltagere, idet ikke mindst Haarup Skole er 
overordentlig aktiv med skoleskak. 
Der tages højde for, at nogle skoler kan forudkvalificeres, hvis de ikke kan deltage, nu hvor det er 
på en hverdag, og hvis deres styrke berettiger det. 
Alle frivillige er særdeles velkomne til at hjælpe med afviklingen. 
Jakob, Lars og Ken arbejder på invitationen. 
Det er vigtigt, at pressen og meget gerne Rådmanden for Børn og Unge i Aarhus Kommune er 
adviseret i god tid, så de kan deltage. 

 

6. Status vedrørende årets aktiviteter siden sidste møde 
 
Afholdelse af stævnet på hhv. Åby Skole og Kval-DM var ikke en succes. Meget ringe tilslutning. 
Problemet synes i høj grad at være at få skolerne i tale, så informationerne om vore stævner 
spredes. Peter Poulsen vil gerne lave opsøgende arbejde. 
 
Lisa Havshøj orienterede om Sahl, der gik godt: 49 deltagere, gode aktiviteter, og økonomisk løber 
det rundt. Annette har modtaget støtten fra Aarhus Kommune. 
Desværre stiger udgifterne og dermed forældrebetalingen fra næste gang, idet Aarhus Kommune 
sætter prisen op med 8.000 kr. for lejemålet. 

 
 

7. Orientering fra forældre-, ung- og øvrige ansvarlige  
 
Se øvrige punkter 
 

8. Næste bestyrelsesmøde  
… er indtil videre berammet til onsdag, den 19. april 2017 kl. 16.30. Inden generalforsamlingen 
samme aften. Henrik undersøger, om det kan være på ARoS under uændrede, fordelagtige 
betingelser. 
 

9. Eventuelt 
 
Sven orienterede om det uhensigtsmæssige i, at skoleskak-arrangementer og DSU-arrangementer 
ligger oven i hinanden – en bedre koordination er ønskværdig! 
Ligeledes orienterede Sven om diverse e-skak-arrangementer og foreslog, at Aarhus Skoleskak ser 
positivt på økonomisk støtte til sådanne arrangementer. Dels i Chess House, dels fx i forbindelse 
med at der bliver arrangeret en tur til Hamborg, hvor der er stor aktivitet på området. 
 
Henrik har til Aarhus Stadsarkiv afleveret det historiske materiale fra Svend Svendsen, der for et 
par år siden gerne ville overdrage sit omfattende papir- og fotoarkiv til eftertiden, jf. tidligere 
drøftelser.  
 

10. [Niels-Peter Meldgaard genvandt efterfølgende sit Aarhus Skoleskak-bowling-mesterskab!] 


