Bestyrelsesmøde 27. november 2019 hos Jens
Deltagere: Jens, Kim Michael, Sven samt Erik (pr. telefon)
1. Evaluering af GoAudit (forberedelser, afvikling, udeblivelser/afbud, turneringsform, m.m.)
Ændringer til næste år: Hurtigskak om fredagen ændres fra 4 til 3 partier, så de bedste ikke
risikerer at møde hinanden i hurtigskak. Der oprettes ikke en gruppe for spillere under 1600 i
elo. Vi skal huske at have en back-up computer til rundelægning. Godt at have live-brætter.
2. Evaluering på skakforedrag og simultan tirsdag den 26/11
Foredraget var udmærket med gode tips til at træne og blive bedre. Skuffende få fremmødte
medlemmer.
3. Evaluering af skakcaféen om torsdagen, velkomstfolderen.
Der har været 10-12 deltagere bortset fra sidste torsdag, hvor der var 4. Vi har fået nye
medlemmer fra caféen. God opbakning fra medlemmerne til at åbne/lukke. Vi kan evt. lave
nogle temaaftener med fælles oplæg fra et medlem.
Velkomstfolderen er uddelt til flere nye medlemmer, også juniorer. Revideres om et år.
4. Medlemssituationen – nye, gamle
Dette punkt handler bl.a. om, at vi har nogle sårbare og ustabile medlemmer, som har fået
hjælp til kontingent, indskud osv. Vi besluttede at kassereren kontakter et medlem, som har
restance for hele 2019 samt et turneringsindskud med besked om betaling eller udmeldelse.
Vi ønsker fortsat at hjælpe udsatte medlemmer, som også selv gør en indsats for klubben, enten
med kontingent eller med en anden påskønnelse af arbejdet.
Vores bedste juniorer er begyndt at træne i BMS, men det er dyrt med dobbeltkontingent. Vi
besluttede at give søskenderabat, så kontingentet kun bliver DSU-indskuddet, hvis børnene er
forhindret i at komme i vores træningstider. Endvidere vil vi tilbyde økonomisk støtte til at
deltage i de dyre turneringer. Sven meddeler forældrene dette.
Vi besluttede, at søge KSU om økonomisk støtte til at lave nogle træningspas med stærke
spillere og invitere juniorer fra andre klubber. Jens kontakter Jacob Carstensen og Sven skriver
til Sigfred og Peter Olsen.
Andre idéer til juniorelitetræning efterlyses.
5. Holdkampene, evt. ændringer på 2. holdet
2. holdet har haft problemer med at stille fuldt hold, bl.a. fordi Bjarne Anthony blev rykket op på
1. holdet. Dette var en fejl, og Bjarne rykkes tilbage som 1. bræt på 2. holdet.

Christian har trukket sig fra holdet, så der mangler stadig to spillere. Kim Michael håber på, at
Johnny Van og en mere kan spille fast på holdet.
Det har 1. prioritet, at alle klubbens hold kan spille med fuldt hold.
6. Kalender første halvår af 2020 – klubmesterskabet (der er tilmeldt 3)
Kalenderen for 1. halvår af 2020 blev gennemgået, Klubturneringen starter den 21. januar. Der
er følgende tirsdage, som kan bruges til f.eks. besøg af Nørrebro Skakklub: 7/1, 7/4, 14/4, 21/4.
Forårsturneringen starter den 28. april, og grill afslutningen bliver den 9. juni. Kalenderen
lægges på hjemmesiden snarest.
7. Juniorerne, julestævnet 7. december og juniorholdkampene.
Der kan stadig godt bruges hjælpere til julestævnet, der forventes 60 børn, heraf mange
begyndere. Juniortrænerne mødes 3. december til trænermøde.
Ref. Sven

