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Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Skoleskak 
Onsdag den 19. april 2017 på ARoS  

 

Deltagere: Jakob Koba Risager (via Skype), Johnny Odgaard, Malte Kjer, Lars Hansen, Tobias 
Buttenschøn, Sven Christensen 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 stadig ikke kunnet mødes. Gemmes til 
næste møde, hvor Peter Poulsen formentlig deltager. 

LU den 19. maj: Aarhus Skoleskak ønsker at ændre kriterierne for kvalifikation til DM, således at 
flere får den oplevelse med. MEN vi har p.t. ikke noget konkret forslag til LU, og der er deadline i 
morgen 20. april. 
 

3. Orientering fra formanden og nyt fra Dansk Skoleskak 
 
Jakob orienterede om: 
 
JKR  og HO har været til møder med Aarhus Kommune om en fast aftale. Aarhus Kommune ønsker 
faste mål. Ligger p.t. hos JKR. 
 
Kredsholdmesterskabet var kanongodt. 

Vidensdag i Billund den ??? Er nogen interesseret i at deltage? 

DSS’ formand har varslet forslag til ændringer af strukturen og indgår i dialog om det. DSS  ønsker 
derudover professionel bestyrelse mhp. at få flere kompetencer ind i bestyrelsen. FU vil i givet fald 
blive mere eller mindre nedlagt. 

4. Forberedelse af generalforsamling: Bl.a. den nye bestyrelse, ny revisor m. 

 
JKR orienterede om sine forslag til diverse poster. 
 

  



 

5. Koordinering af datoer for næste sæson v/ Ken 

 

  

 

Ken har sendt forslag samme dag. Der var på bestyrelsesmødet ingen kommentarer – bortset fra, at JM og 
DM for hold skal med i planlægningen, så der ikke sker sammenfald igen. 

SC spurgte om, bestyrelsen kunne acceptere, at Chess House kunne lægge billet ind på ÅM. Enighed om at 
det er en god idé. 

 

6. Økonomi, især budgettet for 2017  v/ AH 
 
JKR gennemgik AH’s regnskab til fremlæggelse på generalforsamlingen. Særligt IT-udgifter blev 
drøftet. Der er overskud på 12.000 kr.  
LH spurgte til udgifterne ifm. holdmesterskabet i marts 2017 – vi har allerede brugt ca. 10.000 kr. til 
leje af stole og borde samt til præmier. Det drøftes, om udgifterne hører hjemme i 2016- eller 
2017-regnskabet. Uanset hvilket år, så godkender bestyrelsen udgifterne til stævnet. 
Begge blev godkendt. 

 

7. Status vedrørende årets aktiviteter siden sidste møde 

 
LH orienterede om Holdmesterskabet, der var en stor succes med knap 350 spillere. Elever og 
lærere var begejstrede for stævnet. 
Indsatspunkter: 
JKR spurgte om, der kom nye spillere fra dette stævne til de følgende stævner. Svaret var, at der var 
mange til Herredsvang Open (ca. 100), men få til ÅM. 

Stævnerne lå for tæt på hinanden til sidst, dvs. lige efter hinanden. 
Vi har mange nye spillere med, men vi fik ikke eliten/de ”faste” spillere med i det nye koncept.(3 
hold gik direkte videre på styrke). Skal vi vælge, så er det bedst med det store, brede antal – men vi 
prøver, om vi nå begge mål. 

8. Næste bestyrelsesmøde:   
Torsdag d. 31. august kl. 16.30 i Chess House.  

9. Eventuelt 
 
JKR orienterede om, at han har fået et forslag om tilskud til individuelt NM i pigeskak. Bestyrelsen 
mente ikke, at det ligger inden for Aarhus Skoleskaks mandat. 
JO vil til august kigge på tilmeldingsprocedurerne, så det kan blive lettere og mere korrekt at 
tilmelde spillere. 
SC spurgte til strategien for kommunikation. JKR gennemgik kort strategien, herunder 
Facebooksiden - hvorefter det tages op på generalforsamlingen. 

 
HO/ 20. april 2017 



 

   


