
SK68 bestyrelsesmøde onsdag 11/5 kl. 19 hos Andreas,  
Til stede: Kim Hansen, Poul Rewitz, Karsten Pedersen, Martin Matthiesen, Andreas Kastberg  
(r) 

Dagsorden: 

0. Godkendelse af dagsorden 
1. Afholdte møder 
• GF 6HK, 3 april (Poul) 
• DSU Delegeretmøde: d. 17. april (Poul) 
• AUS Repræsentantskabsmøde 2. maj (Jens) 
• GF i ChessHouse. Var vi repræsenteret? 
2. Opfølgning fra sidst 
• Kampledere og frivillige 
3. Holdturneringen 
• 4. plads til 1. holdet og dermed kvalifikation til Europacuppen. Evt. tilskud hvis vi deltager? 
4. Pokalturnering: https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details? 
tourId=25805 To hold er fra SK68 kvalificeret i hhv. eliterækken og  
bredderækken plus evt. junior- og seniorhold. Tilmeldingsfrist d. 18 maj. 
5. Generalforsamling 
• Hvem gør hvad? 
• Kandidater til bestyrelsen? 
6. Kalender/aktiviteter 
7. Økonomi 
8. Hjemmeside 
9. Eventuelt 
• NorthSide samarbejde? (jeg videresender mailen vedrørende dette) 
10. Næste møde 

Referat: 

0.  

1. Afholdte møder 
GF 6HK: Poul deltog. Ikke det store på færde. Der var lidt debat om den nye struktur i 
hovedkredsturneringen, hvor man har afskaffet op- og nedrykning i de fleste rækker. Nogle 
klubber er utilfredse med at man ikke kan rykke op og der er sandsynligvis et ændringsforslag 
på vej. 
Delegeretmøde: Poul deltog. Et roligt møde, der mest bestod af standardpunkter. En ændring i 
skakligaen blev vedtaget: Fra næste sæson spilles med matchpoint, i første omgang et forsøg 
der skal køre to år.  
Repræsentantskabsmøde AUS: Jens deltog. “Danmarks største fredagsbar” afholdes også i år. 
Antal frivillige en klub skal stille med, beregnes fremover ud fra antal studerende i klubben, 
dog mindst 4. AUS havde et stort overskud i 2021 bl.a. på grund af, at indtjeningen på 
fredagsbaren gik over forventning (det fremgik ikke om overskuddet skulle bruges til noget 
specifikt). 
Chesshouse: Martin og Jens deltog i CHs generalforsamling. Chesshouse er lukningstruet. Der 
er opstået lokaleproblemer, der er en stor gældspost fra den forrige formands tid og desuden 
mangler der frivillige. Formand Thomas Vestergård indstillede til, at foreningen lukkes. Der 
skal yderligere to generalforsamlinger til, før dette kan effektueres.  
For SK1968 vil en evt. lukning betyde, at vi skal skaffe lokaler til søndagskampe i 1. division 
og skakligaen. Det kan fx være Fjordsgade skole eller de tilstødende lokaler i “Solsalen”. Vi har 
tidligere afviklet divisonsrunder dér. 

2. Kampledere og frivillige 
Punktet overføres til næste møde. Det blev vedtaget på sidste møde at der skulle en mail 
rundt, men det er ikke sket endnu.  

3. Holdturnering 



Førsteholdet fik 4. pladsen i skakligaen. Poul efterspørger et evt tilskud til holdet, hvis man 
vælger at tage til Østrig og spille med i Europacuppen, som placeringen giver adgang til. Dette 
er der ikke umiddelbart stemning for, bla fordi førsteholdet i forvejen er forbundet med de 
største holdudgifter i klubben. Et evt. støttebeløb vil desuden under alle omstændigheder være 
relativt symbolsk, som det altid er, og ikke noget spillerne på forhånd bør tage med i en 
økonomisk overvejelse om deltagelse eller ej.  

4. Pokalturnering 
SK1968 stillede med to hold til det indledende stævne. Dvs i realiteten kun ét hold, i 
bredderækken, som klarede kvalifikation til deltagelse i finalestævnet i Svendborg. 
Førsteholdet, i eliterækken, gik automatisk videre uden at spille, da der kun var to hold 
tilmeldt eliterækkens kvalifikationsstævne i 6. hovedkreds.  
Tilmeldingsfristen til finalestævnet er 18/5. De kvalificerede hold skal også tilmeldes igen. 
Karsten sender en mail rundt til alle klubbens medlemmer og genopfrisker dato og information 
om finalestævnet: I seniorrækken og juniorrækken er der fri tilmelding uden kvalifikation. Det 
kræver bare at man samler et hold. Klubben betaler indskuddet.  
Kort diskussion om evt. fælleskørsel i bus til Svendborg. Der er ikke umiddelbart stemning for 
dette - med mindre der er tale om samkørsel med flere klubber. De der tager afsted, må i så 
fald selv arrangere det.  

5. Generalforsamling 
Der er afbud fra Kim. Karsten overtager Kims forpligtelser: Fremlægger regnskab og deler øl 
ud til gruppevindere, holdledere etc. Kim mailer regnskab og instrukser til Karsten.  
Poul køber 22 gode øl til uddelingen.  
Andreas medbringer papir til stemmesedler (årets spillere).  
Steffen eller Jens bestiller en kasse øl og en kasse vand til generalforsamlingen.  
Kandidater: Allan Bangsbro modtager genvalg som revisor.  
Mulige kandidater til bestyrelse: Der er et par stykker i tankerne, men intet afklaret pt.  
Dirigent: Poul spørger Thomas Vestergård. 
Vi skal være 19 medlemmer i alt på generalforsamlingen, for at være beslutningsdygtige.  

6. Kalender/aktiviteter 
Lynmesterskab 23/5: Afvikles med 2x5 min uden tillæg. Martin står for turneringen. 

7. Økonomi 
Kim ønsker fortsat at få afskaffet passivt medlemsskab. Det giver god mening - vi ser på det i 
den kommende sæson og får stillet et forslag, hvis det er nødvendigt iflg vedtægterne.  
Et andet tilbagevendende punkt, er salg af klubbens investeringer, da “nøglegebyret” udgør en 
alt for stor andel af beløbet på 56.000 og derfor reelt aldrig vil kunne generere et overskud. 
Den ny bestyrelse bør sigte efter at afvikle investeringen i den kommende sæson.  

8. Hjemmeside 
Intet til referat 

9. Evt. 
Poul har modtaget mail fra Northsidefestival; et tilbud til foreninger om at stille med frivillige til 
rengøring, gatekeeping osv. Det udløser et armbånd (partout access pass) og mad til de 
frivillige og desuden 450 kr pr frivillig til klubben. Karsten sender en mail rundt til alle klubbens 
medlemmer. Det haster, da der ikke er et ubegrænset antal pladser. Det kunne sagtens 
tænkes, at nogle af klubbens yngre medlemmer har lyst til festival.  

10. Næste møde 
Umiddelbart efter generalforsamlingen.    
  


