
 Referat af bestyrelsesmøde i Amager Skakforening tirsdag den 9. juni 
 
  
 

1. Afslutningen på klubturneringen 
Turneringen blev afsluttet efter fem runder med Michael Nielsen som 
klubmester, præmievinderne har fået besked om at sende kontonummer 
til Jens Gade. Flere vindere har doneret deres præmie til klubben. 
 

2. Holdturneringen, sidste runde spilles til august. 
Førsteholdet spiller mod Frederiksberg på hjemmebane i Prismen, mens 
2. og 3. holdene spiller ude mod hhv.Taastrup og Damhus. Holdlederne 
aftaler spilletidspunkter og forsøger af samle holdet. Kampene skal være 
afviklet senest 30. august. 
 

3. Juniortræningen, kan vi nå en afslutning med aflevering af de 
indkøbte skakspil?         - evt. træningslejr i sommerferien? 
Juniortræningen begynder tirsdag den 11. august, hvor hver junior vil får 
et skakspil af klubben. Kontingent for den aflyste periode p.g.a. Corona 
skal betales. Evt udmeldelse til juli kvartal skal meddeles senest den 15. 
juni. Sven skriver til forældrene herom. Vi vil forsøge at lave et udendørs 
arrangement den 18. august på Musiktorvet. Det forventes at 
torsdagstræningen fortsætter efter sommerferien. Hvis antallet og 
styrkespredningen bliver stor, skal Marie have en hjælper. 
Marie og Erik arrangerer en træningslejr for de juniorer, som var tilmeldt 
DSU’s aflyste skaklejr. Dette sker ikke i klubbens regi. 
 

4. Generalforsamling til august, se forslag til indbydelse 
Generalforsamling afholdes 11. august, forslag til indbydelse godkendt 
med den ændring, at tidsfrist for indkomne forslag tilføjes. 
 

5. Hvordan får vi startet den nye sæson op, og med hvilke 
retningslinjer ang. Smitteforebyggelse 
Den nye sæson indledes med generalforsamling og afvikling af 
holdkampe i august. Amagermesterskabet begynder den 1. september 
og bliver denne gang en 7-runders alle mod alle turnering. Sven laver 
udkast til indbydelse. Det forventes at skakcaféen fortsætter om 
torsdagen fra september. Vi vil forsøge at lave et arrangement med 
Nørrebro skakklub den 1. december.Alt klubaktivitet skal foregå efter 
DSU’s retningslinjer ang. Covid 19, som fremgår på www.skak.dk.  
 

6. Orientering på hjemmesiden 
Sven sender orientering vedr. opstart og generalforsamling til Ole, som 
kan lægge det på hjemmesiden hurtigst muligt. Michael kontakter Ole for 
at få de nødvendige koder, så der kan være to til at vedligeholde 
hjemmesiden.  
 

7. Evt. 
Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag den 30. september. Her vil vi bl.a. 
drøfte forslagene fra Øbro til DSU’s delegeretmøde.  
Vi besluttede ikke at reagere på en henvendelse fra Allerød Skakklub. 
 
Sven Løntoft 

 

 


