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1.

Godkendelse af dagsorden og udpegning af referent

Referent: MBK.
Dagsorden godkendt.
2.

Opfølgning på referatet fra seneste møde og generalforsamling (er alle
beslutninger effektueret?)

Ok
3.

Orientering fra formanden & nyt fra Dansk Skoleskak


Ken i LU – Tillykke!



/Lars: DSS arbejder med at skak forbedrer matematikkundskaber, som ellers
hænger lige i bremsen i Danmark. Skak kan bruges som understøttende
undervisning.
o Her er der dialog med Aarhus Kommune
o Det kan både foregå i Horsens, Aarhus og Ålborg, MEN vi er selvfølgelig
ikke ude på at eks.ekskludere Horsens fra Vejle Kredsen som de er
medlem af.



Aarhus-kontoret er nedlagt, hvilket er ærgeligt. Vi er meget udforstående over for,
hvorfor det er sket, da vi har brug for et sted i Aarhus.



Hjemmesiden fungerer ikke optimalt.
o 2 muligheder:
o Lisa Tejlgaards kæreste er IT-ekspert og kan muligvis hjælpe med
opsætning af ny hjemmeside (se Fyns hjemmeside, som han har lavet).
Kan man kombinere betaling med DSS’ tilbud om at hjælpe med
markedsføring?
o JO arbejder på noget til hjemmesiden. ”Bootstrap” hedder det.


JO arbejder på det i løbet af efteråret. Bestyrelsen overvejer, hvilke
elementer der skal være på siden.



Rathlev og Rathlev skal kontaktes ang. flytning af hjemmesiden

o Følgende kommentarer er der til hjemmesiden:





Skal vi lave en gruppe på Facebook for Aarhus Skoleskak?



Medlemsskoler på hjemmesiden – link til DSS’ side i stedet.

Der arbejdes på at lave et ”Skakkens hus” i Aarhus, som vi i Aarhus Skoleskak
støtter og gerne vil deltage i som organisation, hvis grundlaget er for det.
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4.

Nyt fra Dansk Skoleskak, herunder LU-møde i maj 2014

Blev taget under punkt 3.
5.

Fordeling af roller og opgaver i bestyrelsen og uden for bestyrelsen

Endnu en forældreansvarlig har meldt sig på banen – vi siger velkommen til Lise
Augustesen!
Ansvar kan være: Hvordan kan man inddrage forældre bedst muligt i skoleskakken?
Kommentar:
 Listen over ansvarsområder bør opdateres.
 Større synlighed for vores roller i bestyrelsen
o Billeder af alle medlemmer på internettet + ansvarsområder
6.

Gennemgang af kalender for den kommende sæson, især for så vidt angår
de umiddelbart kommende turneringer, herunder bl.a.:
ÅM i lyn, Kval-DM, Hold-ÅM og ÅM


Når der afholdes turneringer skal der være årstal på dørene efter bogstaverne



Der bør være en turneringsassistent til stede i første runde



Involvér forældre til at starte med ved turneringerne



Navneliste på dørene til alle lokaler



Teaterskak i September!



Hinnerup turnering er ikke med i kalenderen grundet sammenfald med U-DM.
o Kunne Randers være interesseret i at holde turnering i oktober (25./26.) i
stedet for, da der mangler noget i denne måned? Første turnering er DMkval, hvilket er lidt uheldigt.



Ift. DM-kval må Ken meget gerne hjælpe med indbydelsen. Arrangør Rask Mølle
vil også gerne tilføje noget til indbydelsen.



Skoleskak-DM arbejder på nye rammer, hvilket gør at det ikke er i Odense. Stedet
er stadig ukendt.
o Bus fra Aarhus: skal den stadig prioriteres?


Nej, den er for dyr og der var for lidt tilmelding sidste år.



Kreds for hold – hvor skal det afholdes?



Pixi-bog til forældrene ang. regler for specielt hold-DM skal udfærdiges.
o Regler ang. indblanding i andres skakspil, opsætning af hold osv.
o Bare de simple regler!

7.

Sahl

Anders Helledie er nyt medledm af Sahl-udvalg
Vi mangler en invitation!
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Forslag fra HO: Kan vi invitere børn fra f.eks. England til Sahl?
8.

Økonomi: Bl.a. skal vi lade DSS hjælpe os ved at opkræve kontingenterne
fra skoler


Penge afsat til nye elektroniske ure er ikke brugt endnu – MK undersøger



Vi skal have fundet en afløser for kasseren på sigt



Kan opkrævningen foretages fra København (sekretariatet i DSS)? Mads
Jacobsens forslag.

9.

Er der ændringer/afklaringer mht. regler for GP/holdturneringen?

Intet
10.

Orientering fra forældre-, ung- og øvrige ansvarlige

Intet (ingen til stede)
11.

Status vedr. rekruttering og fastholdelse af deltagere, ledere og klubber

Intet
12.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 14. januar 2014, kl. 16.30 på AROS. Den
traditionelle julefrokost følger herefter.
13.

Eventuelt

- Velkomst kl. 09.15 til turneringer? Her kunne man præsentere ansvarlige, regler osv.
- Forældrekurser ved Peter Poulsen er stadig en mulighed?
- Mere klarhed til turneringer ang. præmieoverrækkelse, sluttider, toiletter osv.

Referent

Kredsformand

Malte Brøgger Kjer

Henrik Ochsner
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