
Bestyrelsesmøde sk1968 hos Poul. 16/3 kl. 19 
Til stede: Poul Rewitz, Kim Hansen, Jens Ramsdal, Karsten Pedersen, 
Steffen Cordes, Martin Matthiesen, Andreas Kastberg (ref) 

Dagsorden:  

0. Godkendelse af dagsorden 
1. Fra sidst: Forespørgsel fra Erhverv Aarhus om Åbent Hus: Har foreslået en  
gang i maj måned. Venter på svar. 
2. Kommende møder 
• GF 6HK, 3 april 
• DSU Delegeretmøde: Søndag d. 17. april 2022 kl. 15.15. Dagsorden:   
https://nyheder.skak.dk/2022/03/12/delegeretmoede-2022/ 
3. Holdturneringen 
• Lokaler 
• Kampledere og andre frivillige 
• Orientering vedr. den udsatte kamp mod Køge 
• HB Forslag om indførsel af matchpoint i holdturneringen 
• HB Forslag om inddeling af skakligaen i to Øst/Vest-grupper og afsluttende 

finalestævne 
4. Pokalturnering: https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details? 
tourId=25805 + Vedhæftet fil 
5. Klubturnering 
• Lokaler: kun et lokale d. 4/4 
6. Kalender/aktiviteter 
7. Mail vedrørende Foreningsportalen nyt password. Bruger vi den? 
8. Økonomi 
9. Hjemmeside 
10. Eventuelt 
• Kandidat til Hæderstegn? 
11. Næste møde 

Referat: 

0.  
1. Intet fastlagt endnu. Poul står for kontakten.  
2. Poul deltager i begge møder. Vi er umiddelbart positivt indstillede overfor 
DSUs forslag til kontingentændring for førstegangsmedlemmer. 
3. Lokaler: Kim kontakter Thomas Vestergård mhp afklaring af pris på 
lokaleleje Chesshouse. Vi har ikke betalt for den overståede holdsæson.  
Kampledere og frivillige: Det lykkedes med nød og næppe at stille med det 
nødvendige mandskab i løbet af sæsonen. Men klubben mangler både 
kampledere og hjælpende hænder til arrangementer. Steffen sender en mail til 
klubbens medlemmer med opfordring til at tage kamplederuddannelsen, incl 
dato for start på næste kamplederkursus. Dette skal gøres løbende og i hvert 
fald mindst en gang pr. sæson. Andreas er tovholder sammen med Lars 
Hansen mhp at mobilisere et hold frivillige før næste års sæsonstart. Ud over 
klubbens medlemmer, kan forældre til juniorspillere evt. være et emne. 



Orientering om skakligakamp: Til den udsatte ligakamp mod sk1968 stillede 
det førende hold Køge op i stærkt svækket udgave uden stamspillere og tabte 
7-1. Dette har medført en del kritik, primært rettet mod Køges holdleder, da 
det fjerner en del af spændingen om nedrykningen. Der er dog ikke noget 
regelteknisk der dikterer at et hold skal stille med x antal stamspillere. 
Matchpoint: Der er argumenter for og imod. Poul sender en forespørgsel rundt 
til holdlederne, så vi kan få loddet stemningen blandt holdspillerne. 
Opdelingen af skakligaen: Umiddelbart ingen opbakning, af flere årsager. Bla at 
sk1968 i så fald aldrig ville få chancen for at spille mod sjællandske hold. Og 
reelt heller ingen chancer for at score normer i skakligaen.        
4. Karsten lægger invitation til Pokalturneringen, info, datoer osv, på 
hjemmesiden og facebook.  
5. Lokalemangel på datoer hvor der er planlagt klubturnering: 4/4 holdes fast i 
at afvikle runden i det ene lokale vi har. Hygge og analyser må henlægges til 
baren. 25/4 har vi ingen lokaler, derfor aflyses runden og klubben holder 
lukket den aften. Runden afvikles i stedet 2/5. Andreas lægger info på 
hjemmesiden. Poul sender en mail rundt til klubturneringens deltagere og 
Martin retter indbydelsen til, så de korrekte spilledatoer fremgår.  
6. Karsten lægger Pokalturneringen, incl kvalifikationsstævner, ind i kalenderen 
på hjemmesiden. Poul skal indvarsle generalforsamlingen rettidigt så tidsfristen 
overholdes.  
7. Steffen ændrer password på foreningsportalen.    
8. 1/4 96 medlemmer. Kim vil, af administrative årsager, helst af med passive 
medlemmer, da de ikke bidrager økonomisk eller kommer i klubben. Aktuelt 
med afsæt i et medlem der bor i USA, da kontingentet ikke kan opkræves via 
pbs. Kim kan maile ham og spørge til hans bevæggrunde for et passivt 
medlemsskab af sk1968. 
9. Karsten laver et par smårettelser, bla skal den aktuelle klubturnering være 
synlig i rullemenuen. 
10. Hæderstegn: Thomas Vestergård indstilles pga sin indsats i Chesshouse. 
Kort diskussion om, hvordan vi får medlemmerne til at komme til 
generalforsamling. Der er stemning for et foredrag kl 18 for at lokke folk til.  
11. 11/5 kl 19 hos Andreas 


