
Sjælsø Skakklub – bestyrelsesmøde 4. juni 2019 hos Morten 

1.       Konstituering 
2.       Godkendelse af referat fra møde 26. marts 2019 (referat på hjemmesiden) 
3.       Opsamling på generalforsamlingen 8. april 2019 (referat på hjemmesiden) 
4.       Lokaler (Jesper orienterer) 
5.       Økonomi (Bent orienterer, regnskab rundsendt 3. juni) 
6.       Sæsonplan (udkast fremsendt, til diskussion) 
7.       Delegeretmøde 14. juni (indkaldelse fremsendt) 
8.       Fremtidige turneringsarrangementer 

a.       Mulig arrangør af senior-DM (jf. udsendte forespørgsel, til diskussion) 
b.       Sjælsø Open 

9.       Eventuelt 

Deltagere: Jesper, Morten, Bent og Frank. Afbud: Ole. 

1. Konstituering 
Morten er valgt til næstformand. Frank er valgt til sekretær. 

2. Godkendelse af referat fra møde 26. marts 2019 (referat på hjemmesiden) 
Godkendt. 

3. Opsamling på generalforsamlingen 8. april 2019 (referat på hjemmesiden) 
Indkøb af brikker. Skal passe til eksisterende brikker, så vi skal nok bestille et prøvesæt. 
Jesper ser på det. 

4. Lokaler (Jesper orienterer) 
Vi har også lokaler til næste sæson. Afbooket lokaler i de weekender hvor vi ikke har 
holdkampe. 

5. Økonomi (Bent orienterer, regnskab rundsendt 3. juni) 
Alt er stabilt. Det ser godt ud. Ingen skyldnere. 
Medlemstallet holder fortsat. Muligvis et par nye potentielle medlemmer. 

6. Sæsonplan (udkast fremsendt, til diskussion) 
Grand Prix forsætter efter samme koncept som sidste sæson.  
Næste sæson stopper nok 25. maj. 
Ole har tilmeldt os til Hørsholm kulturdage. 
Frank tilmelder os til Birkerød Torvedage den 10/8. 
Juniorskakken er på stand-by, da vi kun har omkring 3 der har vist interesse i sidste sæson. 

7. Delegeretmøde 14. juni (indkaldelse fremsendt) 
Jesper deltager. Vi foreslår, at kontingentet fastsættes for et kalenderår ad gangen. 
Vi skal give Jesper input, hvis vi har andre kommentarer eller forslag. 

8. Fremtidige turneringsarrangementer 
a. Mulig arrangør af senior-DM (jf. udsendte forespørgsel, til diskussion) 
Vi vil stille os positivt, da det vil give god omtale osv. 
Dog kræver det, at vi kan finde en turneringsdirektør fra klubben, hvis vi går ind i det. Vi 
andre skal også bakke op fx omkring tilstedeværelse. Jesper starter med at spørge 
potentielle kandidater.  
Comwell er den bedste mulighed. For spillested/overnatningssted. 
8 HK stiller med dommer og vil også gerne indhente tilbud hos Comwell. 
b.       Sjælsø Open 
Forårsturneringen skal fortsætte. Vi må opfordre medlemmerne til at stille op. Første runde 
20/4 og fem runder i alt. 

9. Eventuelt 


