
Sjælsø Skakklub – Bestyrelsesmøde  
 

Deltagere:    Jesper Nielsen 

                      Bent Guldborg  

Morten Poulsen 

Jesper Kristiansen 

Anders Bork Hansen  

 

Dato:             19-06-2013 

 

Konstituering og roller 

Bent tager referat på bestyrelsesmøderne. 

Jesper Kristiansen har kontakten til Rudersdal kommune. 

Bent Caspersen accepterer at fortsætte som ”ølmand”. (Er efter mødet kontaktet af Bent Guldborg). 

Vi bør eventuelt finde en person, der vil være materialeforvalter.  

 

Formandens beretning  

Intet nyt 

 

Økonomi 

- Bent præsenterede et opdateret regnskab. 

- Kontingent er opkrævet for 1 halvår 2013 og alle har betalt.  

- 2 regninger for EMT afgift oprindelig sendt til Jesper Nielsen fra DSU er betalt 

- Vi har ikke pr. 16-06-2013 betalt kontingent til 8. Hovedkreds, da dette ikke er adviseret af 

8.Hovedkreds. Der ligger på nettet opgørelse for 1. kvt. 2013 på 4875 kr. pr. 28 jan 2013. 

Dette beløb er nu betalt 24-06-2013.   

- Aktiver konsolideres.  

Penge overføres fra oprindelige konti for Sjælsø Skakklub og Hørsholm Skakklub til 

Sjælsø’s nuværende konto. De oprindelige konti nedlægges. Kontantbeholdning for 

Hørsholm Skakklub overføres til Bent Guldborg. 

Anders har taget action vedrørende Sjælsø Skakklubs oprindelige konto. Penge er overført 

og kontoen er nedlagt.  

Bent kontakter Flemming vedrørende aktiverne i Hørsholm Skakklub.  

- Sponsering 

Bent kontakter Michael Krogh vedrørende sponsering for den kommende sæson.  

 

Lokaler 
Jesper K. har bestilt lokaler til klubaftener og til holdkampe for den kommende sæson. 

 

Materialer 

Det er en målsætning at materialerne samles i Birkerød, men først skal der ryddes op. 

Bent og Jesper K. mødes i lokalerne Birkerød mandag den 26-06-2013 kl. 19:00 for at rydde op i 

skabene der. Morten påtager sig opgaven i Hørsholm.  

Vi forventer nuværende skabe i Birkerød + et yderligere skab, dækker vores behov. Jesper K. og 

Bent forsøger under oprydningen 26-06 at få kontakt med en pedel, for at undersøge mulighederne 

for et skab yderligere.  



Anskaffelser  

Vi bør have 18 elektroniske skakure. Ved oprydning i Hørsholm og i Birkerød vurderes hvor mange 

funktionsdygtige elektroniske skakure vi har. Det skal overvejes om vi skal anskaffe et elektronisk 

demobræt. 

 

Kontakt Rudersdal Kommune.  

I foreningsportalen i Rudersdal Kommune står Jesper Kristiansens e-mailadresse, som 

kontaktadresse for ”Rudersdal Skakklub”.  

Dette ændres til Jesper Nielsens e-mailadresse. Jesper K. kontakter kommunen. Klubbens navn bør 

vel også ændres på portalen.  

 

Face book 

Det kan være en ide at vores klub kommer på Face Book, som supplement til vores hjemmeside. 

Jesper Nielsen kontakter Arne vedrørende dette.   

 

Kalender 

Opsamling runderne suppleres med hurtigskak grandprix turnering. Juleafslutningen suppleres med 

simultan skak. Efter mødet er det arrangeret Johnny Hector kommer 16. dec. 2013.  

Jesper Nielsen retter kalenderen og sender denne til Arne, som lægger den på nettet. 

 

Skoleskak  

Vi har fået en henvendelse fra en forældre til en elev på Birkerød Privatskole, om vi vil medvirke 

med undervisning, hvis der bliver etableret skoleskak på  Birkerød Privatskole. Bent Guldborg 

bliver tovholder på denne sag, og besvarer forespørgselen positivt.  

 

Bent Guldborg kan afse timer. Jesper Kristensen vil gerne medvirke i det omfang han har tid.  

 

Bent Guldborg  

24-06-2013 
 

 

 


