Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus skoleskak
Til stede: Johnny, Maria-Theresa, Lars, Peter, Tobias, Mikkel (ikke med fra start) og Jakob (Via telefon)
1) Valg af referent – Tobias
2) Opfølgning på referat fra sidste møde
a. Johnny fremlægger problemer omkring hjemmesiden, der forklarer hvorfor udvalget ikke er
kommet videre.
b. Forslag til regelændring til kvalifikation til hold DM – Dansk Skoleskak vil ikke give
dispensation for mere end et hold fra hver skole og der vil (formodentligt) ikke blive givet
Wild Carts. Dette vil gøre vores model med et gigantstævne for få skoler udfordringer.
c. Hvor langt er vi med planlægningen af kvalifikationsstævnet til hold DM – Ikke vanvittigt
langt. Jakob er begyndt at få de første tilmeldinger.
3) Orientering fra formanden og nyt fra Dansk Skoleskak
a. I forhold til Aarhus Kommune har vi fået en god kontakt, så vi har fået pengene for 2017 og
der er lavet en kontrakt for 2018, så de penge har vi også modtaget.
b. Den nye bestyrelse for Dansk Skoleskak har fokus på hvordan skak kan indgå i
skolen/undervisningen
4) Status vedrørende årets aktiviteter siden sidste møde
a. Midtjysk Grand Prix løb af staben med 79 spillere. Heraf var der 26 spillere fra lokale skoler
i Silkeborg.
b. Der var 55 deltagere i Skanderborg
c. Der var ca. 50 deltagere til kredsmesterskabet.
d. Samlet konklusion er der ca. kommer 50 faste spillere pr stævne, hvilket er en tilbagegang.
Det er et problem at der ikke er mange skoleskakklubber tilbage.
e. En løsning kunne være som i Silkeborg at man får opbakning fra de lokale skoler.
5) Næste bestyrelsesmøde
a. Torsdag den 19. april – bestyrelsesmøde og generalforsamling. Det foreslås at vi holder det
på lokalcenteret Carl Blochsgade eller et andet lokalcenter. Johnny vil undersøge
mulighederne.
6) Eventuelt
a. Peter offentliggører sit kandidatur til formandsposten.
b. Kvalifikationsstævne til hold DM den 2. marts – Der er brug for folk på dagen til at hjælpe
med afviklingen. Jakob vil stå for at skrive rundt til folk. – Der skal findes et spillested – Der
skal laves en invitation. Jakob tilbyder at stå for den. – Det vil være fint at der var
invitationer klar til de næste stævner, så de kan blive delt ud til deltagerne. Tobias vil stå
for at lave et ”postkort” igen. – Der skal være afklaring på problematikken om hvordan
man må kvalificere hold til DM inden stævnet. Jakob sender forslag til regelændringer til
Dansk Skoleskak.
c. Der sker meget med skoleskakken i Randers, så Mikkel opfordrer til at man tænker Randers
ind i invitationer til Grand Prix stævner.

