
Referat af bestyrelsesmøde Aarhus Skoleskaks bestyrelsesmøde 7-9-16 
 
Deltagere: 
Jakob, Ken, Lars, Jan, Sven, Tobias, Annette, Johnny 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden og udpegning af referent  
Dagsordenen blev godkendt og Jakob refererer. 
  
2. Opfølgning på referatet fra sidste møde (er alle beslutninger effektueret?)  
To digitale skakbrætter bliver købt inden for den nærmeste fremtid til ca. 4000 kr. stykket. Johnny står for købet og 
afregner det selv med Annette.  
 
3. Orientering fra formanden & nyt fra Dansk Skoleskak  
Landsudvalget beslutning om at ændre kontingentet til noget man søger om blev diskuteret. Vi vurderede, at vi ikke 
søger endnu, men måske søger om penge til vores PR-projekt. 
 
4. Bankskifte /AH 
Vi skifter til Djursland bank. Vi kigger på vedtægter for at finde ud af hvilke underskrifter der skal bruges. Dette 
skifte sparer os ca. 1200 om året. 
 
5. PR - Århus Skoleskak /AH 
Vores nye Facebook side (https://www.facebook.com/%C3%85rhus-Skoleskak-176808299420020/?fref=ts ) blev 
diskuteret. Vi blev enige om at der både skal være information til etablerede spillere, men også information til nye 
spillere der gerne vil med til vores turneringer. Vi diskuterede derefter, om der var andre sociale medier vi skulle på, 
men blev enige om at vi fokuserer på et ad gangen.  
 
Vi vil desuden have en fotograf ud til en turnering snarligt, som kan lave et indslag, vi kan bruge i forbindelse med 
FB og anden reklame. Lars spørger Pelle, om han vil komme og lave noget video. 
 
6. Optakts stævne og holdmesterskab 
Optaktsstævnet måtte desværre droppes. Ken laver et udkast til en tekst, vi sætter på hjemmesiden. Vi vil derudover 
arbejde videre med optaktsstævnet, så det kommer tilbage i en bedre form. 
 
Vi nedsatte en gruppe som skal arbejde med det kommende holdmesterskab i starten af marts. Planen er at lægge det 
på en hverdag for at få flere hold med. Gruppen består af Tobias, Jakob og Ken og vil trække på noget af den viden 
Lars og Mikkel har om store stævner i hverdagen. 
 
7. Status vedrørende årets aktiviteter siden sidste møde 
Da der har været sommerferie, har der ikke været nogle store stævner. 
 
8. Orientering fra forældre-, ung- og øvrige ansvarlige  
Sahllejren har fået en hjemmeside (sahllejr.dk) og den tegner til at blive fint fyldt op, med allerede 39 tilmeldte. 
 
9. Næste bestyrelsesmøde  
Næste bestyrelsesmøde bliver umiddelbart den 11. januar sammen med den årlige bowling turnering. 
 

10. Eventuelt  

Horsens stævnet ser ud til at få en god start, så der er brug for alle mand til at få det til at komme godt fra start. 


