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Referat: Bestyrelsesmøde i Aarhus Skoleskak  

 
Torsdag den 7. januar 2016 på ARoS kl. 16.30 – 18.15 

 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden og udpegning af referent 

Godkendt. Jakob Risager for referat. 

2. Opfølgning på referatet fra seneste møde og sidste års generalforsamling (er alle 
beslutninger effektueret?)  

Gennemgang af sidste mødes referat, hvor der ikke var nogle kommentarer til. 

3. Orientering fra formanden & nyt fra Dansk Skoleskak 

Legeland i Brabrand vil gerne have noget i weekenden, Maria-Theresa følger op på det. 
Rask Mølle Skoleskak lukker ned efter denne sæson, da Hugo ikke har energi til flere 
sæsoner grundet sygdom. 

Lars har været rundt på 8 skoler i løber af efteråret. Mange nye spillere til vores stævner 
fra Holme skole og måske senere fra Vorrevangsskolen. Henrik kontakter Århus 
Stiftstidende med henblik på artikel om fx Holme Skoles indsats. 

4. Økonomi (regnskabet for 2015 m.v.)  

Ingen kontingent i år grundet beslutningen på Dansk Skoleskaks ekstraordinære 
generalforsamling. Overskud for 2015 afhænger af de 40000 vi skal have af Århus 
Kommune. [HO talte dagen efter med Aarhus Kommune, som sender pengene samt senere 

forslag til nedskrevet aftale.] 

Tobias har kigget på odendo, en side hvor man kan sælge ting på auktioner, vores 
organisation skal beskrives derinde samt hvad pengene går til.   

Andre muligheder er undersøgt, samt fonde, men vi starter med odendo.   

 

5. Evaluering af sæsonens hidtidige aktiviteter (Optaktsstævnet, Sahl, 
kredsmesterskabet/kvalifikation-DM,  GP-turneringerne m.v.)  

Optaktsstævne: Mere reklame, kuvert udleveres til herredvang ala DM-kval. Meget 
synligt og fine lokaler. Vi overvejer at flytte det til et andet tidspunkt på dagen, samt en 
anden ugedag. Claus står for det igen næste år og undersøger om det skal flyttes for at få 
flere til.  

Sahl: lille fremgang i deltagerantal, vi skal før ud med indbydelse og undersøge hvor de 
skal hen. Både i forhold til deltagere samt ledere. 



Kredsmesterskab: Godt stævne. Vi skal være bedre med info om hvor mange der skal 
med til DM. 

Resten af GP: Det fungerer at samle penge i døren. Sluttidspunktet skal holdes så det 
slutter mellem kl. 2 og 3. I alle grupper skal sidste runde starte inden kl. 2. 

 

6. Planlægning af sæsonens øvrige turneringer, navnlig holdkredsmesterskabet og 
Aarhusmesterskabet : HVEM, HVOR? 

Kens liste er gennemgået og alt kører efter planen. 

Liste over opgaver. Henrik sender revideret liste. 

 

7. Status angående forbedret hjemmeside 

Den er flot men der kommer stadig nye ting. Johnny gør et godt stykke arbejde.  

 

8. Status angående indkøb af materialer 

Hvor skal materialer være og hvad med de gamle ure? Vi har 62 brætter, 41 digitale ure, 
59 mekaniske ure,  der virker samt mange der ikke gør. Vi har desuden rigeligt med 
brikker.  

Vi kan evt. købe to digitale brætter til GP turneringer.  Johnny kigger på hvilke løsninger 
der passer bedst. 

Tak til Hinnerup Skakklub for nye materialer. 

 

9. Orientering fra forældre-, ung- og øvrige ansvarlige 

Intet nyt. 

10. Status vedr. rekruttering og fastholdelse af deltagere, ledere og klubber 

Intet nyt. 

11. Næste bestyrelsesmøde (normalt et par timer inden generalforsamlingen: onsdag 13. 
april er foreslået som foreløbig dato) 

Vedtaget at generelforsamlingen bliver 13. april og bestyrelsesmødet inden starter 16.30. 

 

12. Eventuelt 

 
FOR REFERAT  JAKOB KOBA RISAGER 


