Dansk Skoleskak, Aarhus-Kredsen (Aarhus Skoleskak)

Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Skoleskak
Torsdag den 19. april 2018 på Lokalcenter Carl Blochs Gade 30
Deltagere: Jakob Koba Risager (Skype), Henrik Ochsner, Johnny Odgaard, Lars Hansen, Malte Kjer
(referent), Sven Christensen og Peter Poulsen

1.

Godkendelse af dagsorden og udpegning af referent
Dagsordenen er godkendt. Referent: Malte

2.

Opfølgning på referatet fra seneste møde og generalforsamling (er alle beslutninger
effektueret?)
Sommer/efterår: Opdatering af småting på hjemmesiden
Forslag til flere hold til hold-dm. Der skal udarbejdes et officielt forslag – hvilken paragraf det er,
og hvad der skal stå i stedet. Stævneudvalget har deadline i november. Her er en opgave til den
kommende bestyrelse, hvis der er noget vi gerne vil ændre. Jakob finder materiale og sender til
Johnny.

3.

Orientering fra formanden og nyt fra Dansk Skoleskak
Skak for alle er et nyt landsdækkende projekt. Skolerne kan tilmelde sig og få undervisning.
Sven: Der er bevilliget penge til handikapskak – er det noget vi ved hvad det er, og hvordan kan vi i
Aarhus få udbredt at vi har en velfungerende forening med gode grand prix’er? Det er noget vi skal
have undersøgt.
Landsudvalgsmøde. Måske 19. maj. Jakob deltager, men er på det tidspunkt (sandsynligvis) ikke en
del af bestyrelsen i Aarhus. Andre er velkomne til at deltage. Henrik og Sven deltager også.

4.

Status vedrørende årets aktiviteter siden sidste møde
Herredsvang omkring 70 deltagere. Samme i Randers.
Det er ikke det laveste antal, men heller ikke det højeste.
Kvalifikation til hold-DM gik også godt. Mange skoler brugte mange ressourcer på det. Det er
positivt. 350 deltagere. Næste år kunne det blive endnu større hvis man fandt sted og dato i god
tid. Kragelundsskolen kunne være en mulighed. Hvis vi kan få fat i nogle af de 350 elever til vores
grand prixer ville det være en stor succes. Læring til næste er derfor at vi skal lave noget materiale
vi kan dele ud/sætte op. Her er der arbejdsopgaver til bestyrelsen.
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Aarhusmesterskabet har været aflyst. Sven fastholder, at der næste år skal afholdes ÅM omkring
vinterferien. Evt. kombineret med et andet stævne. Evt. i Bellevuehallen, hvor Sven og Lars har
været ude og snakke med dem. Det kræver at datoer ligger klar, hvilket er en opgave til den
kommende bestyrelse. Peter har lavet et forslag (omdelt), som vi vil have godkendt til
generalforsamlingen.

5.

Forberedelse af Generalforsamling
Se øvrige punkter
Lars foreslås at meldes ind officielt i bestyrelsen.

6.

Næste bestyrelsesmøde
… er indtil videre berammet til onsdag den 29. august 2018 kl. 19 i Chess house eller Carl Blochs
Gade 30.

7.

Eventuelt
Hvem har vores Roll-up. Det er Lisa måske.

Efter generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig som:

Peter: Formand
Henrik: Næstformand og sekretær
Malte: Kasserer og materialeforvalter
Johnny: Webmaster
Ken: Turneringsleder
PR: Sven og Lars
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