Bestyrelsesmøde i AMS 19. maj 2021
Referat
1. Generalforsamlingen den 10. august
 Hvem genopstiller til bestyrelsen?
 Program for den nye sæson
 Medlemssituationen efter Corona
 Klubbens økonomi
Erik, Sven og Michael er på valg, alle genopstiller. Kim Michael foreslås til at
genindtræde i bestyrelsen.
Foreløbigt program for efterårssæsonen vedlagt. Der har ikke været udmeldelser
p.g.a. Corona-lukningen. Klubbens økonomi er god med en pæn kassebeholdning.
2. Lokalesituationen
 Lokalet i Kvarterhuset om torsdagen
 Vi har fået tilsagn om, at det er gratis, men opfordres til at søge om det.
Vi har fået lokalet flexrum på 2. sal i Kvarterhuset som erstatning for Pavillonen. Vi
forventer at få det gratis, også i den nye sæson.
3. Skal Skakcaféen fortsætte i de nye lokaler?
Skakcaféen fortsætter i det nye lokale indtil videre hver torsdag kl. 19-22. Lokalet
er ikke så velegnet som Pavillonen, da der ikke kan laves kaffe, og det ligge lidt
afsides i forhold til at ”droppe ind” fra gaden.
4. Juniortræning
 Ny træner i stedet for Marie
 Honorar til evt. ny træner
 Kontingent for torsdagstræningen
 Juniortræningen om tirsdagen
Vi er i gang med at spørge relevante stærke skakspillere, Viktor Haarmark har sagt
ja til fortsat at være afløser. Vi vil tilbyde samme honorar til en velegnet afløser.
Kontingentet for torsdagstræningen vil fortsat være 150 kr. pr. kvartal.
Der kommer 15-20 børn i alderen 7 – 14 år om tirsdagen kl. 17 – 18.30, og der er
både begyndere og ambitiøse juniorer. Det vil være godt, hvis andre af klubbens
medlemmer kan komme og spille med børnene en gang imellem. Erik, Sven og
Edmund fortsætter som trænere. Der er rekvireret friske børneattester for
trænerne.
5. Ansøgninger til Forenings- og aftenskolepakken (se bilag)
 Lokaleleje
 Ansøgning om borde og bænke til udeskak
 Mulighederne for et permanent skakmiljø foran Prismen
Der er indsendt ansøgning om lokaleleje i Kvarterhuset kr. 14.600 til indkøb af
borde og bænke til udeskak hos Forenings- og aftenskolepuljen, Københavns
kommune. Endvidere har vi været i en god dialog med Amager Øst Lokaludvalg om
at etablere en udeskakplads foran Prismen. Lokaludvalget er meget positiv overfor
tanken og har opfordret os til at søge bydelspuljen herom. Så der er også sendt en
ansøgning på kr. 18.000 til køb af borde og bænke, og samtidig om 3.400 kr. til et

stormester-arrangement foran Prismen, hvis borde og bænke bliver bevilget. Svar
på ansøgningerne forventes midt/slut juni.
6. Udendørs arrangement foran Prismen til august
 Stormestersimultan
 Evt. støtte fra Amager Øst Lokaludvalg hertil
Hvis der bliver bevilget penge til borde og bænke, vil vi indvie skakpladsen foran
Prismen ved et arrangement med en Stormester, som skal spille simultan samtidig
med at der bliver forskellige skakaktiviteter for børn. Planen er at dette skal foregå
en lørdag formiddag i august eller september, og efterfølgende skal der være
undervisning/foredrag for medlemmerne i Kultursalen. Sune Berg Hansen har sagt
ja til at medvirke for et honorar på 2.500 kr.
7. Hjemmeside og facebook
Der blev nedsat et udvalg til at se på, hvordan hjemmesiden kan gøres bedre og
mere brugervenlig, samt aftale hvem der opdaterer de to sociale platforme. Ole,
Michael, Kim Michael og Theis Borg mødes snarest herom, Ole indkalder.
8. Kommende turneringer
Amagermesterskabet (indbydelse)
GoAudit Open 2021 (fastsættelse af weekend)
Sven laver udkast til indbydelse med turneringsstart tirsdag den 17. august. Der
indbydes til en 7
runders schweizer. GoAudit Open afholdes 12. – 14. november
2021, Sven reserverer Kultursalen.
Et udvalg bestående af Jens, Ole og Sven laver indbydelse og program.
9. Eventuelt
Kim Michael foreslog, at der friholdes flere tirsdage til almindelig klubaften uden
turnering, bl.a. for at medlemmerne kan lære hinanden bedre at kende under mere
uformelt skakspil, også af hensyn til nye medlemmer.
Erik forslog, at vi kan afholde turneringer f.eks. med fire runder på tirsdage og de
tre sidste runder fredag/lørdag.
Begge dele tages op på næste bestyrelsesmøde.
Ref. Sven Løntoft

