Dansk Skoleskak, Aarhus-Kredsen

Referat: Bestyrelsesmøde i Aarhus Skoleskak

Afholdt:

Onsdag den 15. april 2015 på ARoS

Deltagere (10): Ken Holm, Malte Kjer, Henrik Ochsner, Maria-Theresa Jazaeri, Lise
Augustesen, Klavs Skovgaard, Tobias Buttenschøn, Lars Hansen,
Mikkel Nørgaard og Annette Henneberg
Afbud (x):

Øvrige medlemmer af bestyrelsen og DSS Aarhus-Kredsen.

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden og udpegning af referent
Opfølgning på referatet fra sidste møde (er alle beslutninger effektueret?)
Orientering fra formanden & nyt fra Dansk Skoleskak
Forberedelse af generalforsamling:
Bl.a. de nye vedtægter, den nye bestyrelse, indkomne forslag m.v.
5. Koordinering af datoer for næste sæson (med udgangspunkt i kalender fra Ken og
i forslag fra HO om, at ingen stævner skal have bestyrelsen som arrangør)
6. Økonomi, især budgettet for 2015
7. Status vedrørende årets aktiviteter siden sidste møde
8. Orientering fra forældre-, ung- og øvrige ansvarlige
9. Status vedr. rekruttering og fastholdelse af deltagere, ledere og klubber
10. Næste bestyrelsesmøde
11. Eventuelt
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1. Godkendelse af dagsorden og udpegning af referent
- Referent: Malte
2. Opfølgning på referatet fra sidste møde (er alle beslutninger effektueret?)
Se punkt 3.
3. Orientering fra formanden & nyt fra Dansk Skoleskak
- Landsorganisationen (Dansk Skoleskak, DSS) mangler penge – mere om dette
på bestyrelsesmødet og generalforsamlingen.
o Mikkels korte version: DSS og Dansk Ungdoms Fællesråd er kommet i
karambolage angående antal medlemmer og dertilhørende tilskud DSS mangler nu et tilskud på ~400.000 kr årligt. Mere om dette senere.
- Vi ”outsourcer” opkrævninger af kontingenter fra skoler til Dansk Skoleskak,
hvilket letter byrden fra vores kasserer, dette er et meget godt træk
- Lars skal til at undervise fast på skoler frem til 2016 – dette kan være med til at
hjælpe på at vi rykker på skolereformen, hvilket er en oplagt chance for at
udbrede skoleskakken og få nye medlemmer
- Landsudvalgsmøde 6. Juni – vi skal gerne have repræsentanter fra kredsen
– hvem vil med.
4. Forberedelse af generalforsamling:
Bl.a. de nye vedtægter, den nye bestyrelse, indkomne forslag m.v.
- Forslag til GF: Klaus og Tobias opstiller til bestyrelsen
- Vedtægter: Vi skal rette os efter DUF: Dvs. der arbejdes nu med individuelle
medlemmer og centralt opkrævet kontingenter.
o Vores vedtægter er rettet til efter dette, samt diverse små rettelser
o Herunder at Hedensted kommune hører under Aarhus Skoleskak som
følge af kommunalreformen
5. Koordinering af datoer for næste sæson (med udgangspunkt i kalender fra
Ken og i forslag fra HO om, at ingen stævner skal have bestyrelsen som
arrangør)
- Forslag: Alle turneringer som selve ÅSS står for (ÅM, kval. DM og
holdkredsmesterskab) skal udliciteres, således at det ikke kun er bestyrelsen
der står for det – der må være nogle andre der kan tage det ansvar
o Skanderborg vil muligvis gerne tage ÅM
o Man kan godt spørge i Randers – vi må snakke med Claus Andersen
o Man kunne slå Hinnerup og kval. DM sammen
- Silkeborg holder muligvis to turneringer i 2016
- Vi kan i bestyrelsen godt blive enige om at ÅM kan afholdes uden for Aarhus
Kommune
- Vejle kommune (Kolding, Horsens…) kunne evt. Godt tænke sig at afholde en
GP turnering for Aarhus
o Bestyrelsen mener at det er besværligt med transport og det kræver en
vedtægtsændring, hvis det skal være GP
o MEN vi vil gerne lave et samarbejdsprojekt, hvor vi kan spille sammen,
blot ikke GP-turnering
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6. Økonomi, især budgettet for 2015
- Det ser fint ud
7. Status vedrørende årets aktiviteter siden sidste møde
- Vi skal stadigvæk blive bedre til at informere forældre
o DSS skulle have en forældrefolder på skoleskak.dk – den må vi have
med til turneringer. Mikkel sender link.
- Til turneringsledere: Husk nu at vi til stævner slutter ved 14-15 tiden, hvilket
offentliggøres ca. kl 13. Dvs. vi slutter ikke kl 13, hvilket der nogle gange er en
tendens til.
- Der skal oprettes en arrangørliste, hvor der står de væsentligste ting, som en
arrangør skal huske (5 kr til ÅSS, kaffe til turneringsledere osv.) Anette og
Henrik laver en liste.
8. Orientering fra forældre-, ung- og øvrige ansvarlige
- Et forældrekorps kunne være en god ting at få oprettet. Dvs. en liste over
forældre som kan være behjælpelige til stævner, og dermed letter arrangørens
opgave med oprydning, kantinedrift osv. Klavs kunne godt stå for at starte et
sådant forældrekorps.
- Forældrene siger, at de savner personer de kan spørge til turneringer omkring
både praktiske og skakmæssige forhold
o Vi skal få lavet ”spørg mig” eller skakternede trøjer
9. Status vedr. rekruttering og fastholdelse af deltagere, ledere og klubber
- Vi skal som skoleskakledere/arrangører/bestyrelsesmedlemmer være bedre til:
o At henvende sig til elever/forældre
o At forældre kan henvende sig til os
o Udnytte den fordel at forældrene alligevel har sat en dag af til
turneringer, og derfor kan være en ressource der (glædeligt) hjælper til
10. Næste bestyrelsesmøde
- 26. august 2015, kl. 17.30
11. Eventuelt
- Børneattester: Man skal have en, som aktiv leder/arrangør

Referent

Kredsformand

Malte Brøgger Kjer

Henrik Ochsner
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