Dagsorden/referat
1. Genåbning for juniorer og evt. andre udendørs
Marie har foreslået, at hun kan lave noget udendørs skak med torsdagsholdet. Der er dog udfordringer
med at skaffe borde og materiale.
10 børn + Marie mødte op. Sven og Erik var der også.
Borde og bænke lånt af Øens spisested. Der blev taget billeder af skakbørnene både med Yngve og to
ansatte fra Øens spisested og uden.
Sven tjekker ud om vi kan få kommunen til at sponsorere nogle permanente udeskakborde foran Prismen.
2. Skakcafé og torsdagstræning efter genåbningen.
Vi kan ikke længe disponere over Pavilionen om torsdagen. Sven er i kontakt med Prismen ang. ny tid og
sted.
Det kan ikke lade sig gøre i Prismen eller i Pavillonen. Der er en mulighed at få en tid i kvarterhuset. På
samme vilkår som Pavillonen dvs. gratis. Noget med at man skal betale og så får refunderet det samme
beløb.
Kultursalen i Prismen har vi stadig. Både for juniorer og seniorer.
Marie er gravid og sat til august. Vi skal have en barselsvikar til
Sven følger op. Viktor er en oplagt barselskandidat.
3. Kontingent i lukkeperioden?
KSU og DSU giver ikke nedsættelse i kontingent.
Vi fortsætter med normalt kontingent til både juniorer og seniorer.
Sven skriver til juniorerne og minder om kvartalskontingentet og om udmeldelsesfrist som er 15. i måneden
inden kvartalsstart. I mailen kommer der også info om mulig sæsonforlængelse og om grillafslutning.
4. Mulighed for at søge økonomisk støtte for Københavns kommune.
Sven undersøger muligheder.
Udeskakmuligheder undersøges.
4. Skal vi forlænge sæsonen til ca. 1. Juli, så vi måske kan nå en forårsturnering?
11.maj med forårsturneringsstart.
Der var stemning for at satse på det.
Andre turneringer er begyndt at blive planlagt. Bla. Kronborg.
5. KSU har nu endeligt aflyst holdturneringen 2020/21
6. Eventuelt
Generalforsamlingsdato skal planlægges.
Onlineskak:
Det kører fint om tirsdagene med start kl.19
Vi sætte en "begynderjunior" turnering op kl.17 til ca. 1830
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