
Dagsorden til SK68 bestyrelsesmøde torsdag 16/12 kl. 19 hos Andreas. 
Til stede: Poul Rewitz, Martin Matthiesen, Kim Hansen, Andreas Kastberg (r) 

0. Godkendelse af dagsorden 
1. Forespørgsel fra Erhverv Aarhus om Åbent Hus (se vedhæftet) 
2. Afholdte møder 
• Møde med de andre Århusklubber om holdturneringen 
3. Holdturneringen 
• Lokaler 
• Kampledere og andre frivillige 
• Hvad gør holdlederene ved afbud i sidste øjeblik 
4. Kalender/aktiviteter 
• Forårskalender (se vedhæftede forslag fra Andreas) 
• Klubturnering 2022 
5. Økonomi 
• Lars har spurgt om klubben vil vi give et tilskud til præmier til ÅM på  
500 kr 
6. Hjemmeside 
7. Eventuelt 
8. Næste møde 

0. 
1. En forespørgsel fra Erhverv Aarhus om et besøg i klubben - vedr introduktion til dansk 
foreningsliv for udenlandske studerende. Vi siger som udgangspunkt ja til en dato i løbet af 
foråret. Poul står for kommunikationen. Når dagen nærmer sig, skal det aftales hvem der 
står for at tage imod gæsterne. Muligvis kaster det et medlem eller to af sig. 
2. Poul, Steffen og Thomas Vestergård (for Chesshouse) har deltaget i et møde med de 
andre Århusklubber vedr afviklingen af den igangværende holdturnering. Punktet 
overlapper med punkt 3. 
3. Lokaler: Steffen har booket lokaler for resten af sæsonen. Intet nyt om evt 
huslejestigning på nuværende tidspunkt. 
Kampledere og andre frivillige: Generelt mangler der uddannede kampledere, såvel til 
divisionskampe afviklet i Chesshouse og hjemmekampe i hovedkredsturneringen afviklet i 
Studenternes Hus. Desuden savnes der frivillige til kaffebrygning, primært i forbindelse 
med divisionskampe afviklet i Chesshouse. Vi diskuterer hvordan vi får aktiveret nye 
medlemmer i foreningslivet, uden at vedtage noget konkret.  
Afbud i holdkampe: Steffen sender en mail rundt til holdlederne, hvor det præciseres, at et 
hold består af 8 spillere, samt, at det er holdlederens opgave at sørge for at dette opfyldes.  
I forbindelse med divisionskampe kan/skal holdlederen fra 1. & 2. holdet låne en spiller fra 
holdet nedenunder, fx ved sent afbud om morgenen på kampdagen. Søndagskampe er 
mere sårbare, da runden starter tidligt. Der bør derfor ikke være holdledere der er i tvivl 
om, hvordan man håndterer et sent afbud.  
4. Kalenderforslag ok med enkelte ændringer. Aktivitetsforeslag er velkomne. Andreas 
lægger programmet  for forårssæsonen på hjemmesiden. Vi diskuterer kort om 
lynmesterskabet skal have en forhåndstilmelding på og om det evt skal rates. 
Klubturnering 2022: Martin lægger en invitation op snarest.  
5. Lars Hansen har spurgt om SK68 (som andre Århusklubber) giver et tilskud til ÅM på 
500 kr, der går til præmier. Det gør vi. Og: Kim har søgt om det årlige AUS-tilskud.  
6. Poul havde et spørgsmål til Karsten vedr centrering.  
7. Vi snakkede om, at det ville være godt hvis alle bestyrelsesmedlemmer kommer til 
møderne eller mindst melder afbud. Samt, at det er irriterende når folk ikke besvarer mails.  
8. 16/3-2022 kl 19 hos Poul Rewitz 




