Bestyrelsesmøde i AMS 20. september 2017
1. Opfølgning på generalforsamlingen, fordeling af arbejdsopgaver
Fra næste regnskab skal revisor ikke være bestyrelsesmedlem, Angelo udpeges som revisor.
Opgaver: Sven - formand og juniorleder. Michael – næstformand og ansvarlig for
hjemmesiden og facebook (sammen med Ole Pedersen). Jens – kasserer m.m. Erik –
juniortræner og forældrekontakt. Kim Michael -. IT, skakprogrammer og diverse. Johnny –
diverse.. John Svensson – materialer og opstilling. Ole Pedersen – skakdommer,
rundelægger, partier. Michael uddannes til skakdommer i år og Kim Michael og Jens
senere.

2. Beslutning om holdtilmelding til KSU og opstilling af hold
Vi besluttede at tilmelde 3 hold til KSU’s holdturnering. Sven spørger om Marie Frank vil
spille på Amagers 1. hold.
Endelig holdopstilling venter til senere.
Sven giver besked til Jacob Carstensen.

3. Weekendturnering den 10. – 12. november
Der skal bruges 2 PC’ere til rundelægning. Ole tester et program som kan lægge en
schweizer. Købes i god tid inden turneringen.
Planlægning og hjælpere under turneringen: Michael, Jørgen Kamp, Jens, Christian samt
bestyrelsen. Planlægningsmøde onsdag den 25. oktober.

4. Årskalender
Vedlægges

5. Juniortræning
Marie Frank fortsætter med torsdagstræning. De juniorer som deltager betaler 150 kr.
ekstra i kontingent fra oktober kvartal.
Erik skaffer nøgler til skabene fra Christian, placeres hos servicemedarbejderen i Prismen
hvis muligt.
Positivt at flere voksne medlemmer kommer kl. 17 og træner med juniorerne
Den 7. november er der juniortræningskamp mod Skak for Sjov

6. Hjemmesiden
Michael synes det er problematisk, at partierne ligger på hjemmesiden, så andre kan
forberede sig. Undersøger om der er mulighed for login til klubbens medlemmer.
Der skal ved lejlighed ryddes op i gamle opslag på hjemmesiden. Gode historie, billeder
m.m. sendes til Michael

7. Evt.
Der skal ryddes op i klubbens materiel evt. sammen med en bogbyttedag
Det kunne være i efterårsferien tirsdag den 17. oktober eller i forbindelse med en
undervisningsaften i november/december. Sven tager initiativ til det.
Ref. -Sven

