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 Dansk Skoleskak, Aarhus-Kredsen (Aarhus Skoleskak) 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 

Referat fra generalforsamling 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, Jens Tejlgaard, Stig Holten, Bjarne Rasmussen og Peter Poulsen 

 

 
 

1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Jens 

Referent: Malte 

Indkaldelsen er kommet rettidig og er lovlig. 

2. Formandens beretning v/ JKR 

Færre deltagere til Grand Prix. Det må vi imødekomme. Enten ved at lave arrangementer i 
hverdagene, eller øge antallet til grand prix’er. 

Aftale med Aarhus Kommune er nu nedskrevet i en kontrakt, som gælder for resten af 2018. 
Aarhus Kommune handler meget ud fra effekt, så vi skal vise, hvor mange vi har involveret, således 
at de fortsætter med at være tilfredse. 

Facebooksiden er ny, men godt opdateret. 

Bestyrelsesmøde i Aarhus-kredsen havde kun 4 deltagere i år. Det er ikke mange.  

Tak til Lars og Annette, for at styre henholdsvis elever og regnskab. Det sætter vi pris på. 

3. Nyt fra Dansk Skoleskak v/ fx LH 
Alle skoler har fået et tilbud om at deltage i ”Skak for alle”, hvor en lærer kommer på kursus, og så 
kan de undervise i skak. Det koster lidt penge, og derfor er det usikkert, hvor mange i Aarhus der 
deltager. 
Lars har fået forlænget sin aftale med Aarhus Kommune med 2 år. 
 

4. Lejrskoleudvalgets beretning v/ LiHa  

Lisa er ikke til stede, og har ikke sendt beretning, men Jakob opsummerer at Sahl-lejren gik godt i 
år. Regnskabet er tilfredsstillende. 
 

5. Fremlæggelse af regnskab v/ JKR 

2017: Lidt mindre indtægter end budgetteret. Mindre udgifter end budgetteret, grundet at 
materialer ikke er indkøbt, mindre udgifter til præmier og mindre udgifter til stævner. Samlet set 
giver det et overskud der er 20.000 kr højere end budgetteret, ved at der var budgetteret med 
minus 700 og det gav et overskud på 13.000. 
 
Kommentarer: Henrik: Passer regnskabet med Sahl? Der er noget der ikke ser ud til at stemme 
med tilgodehavende mv. 
Kommer der en god idé, så kan man fra DSS få aktivitetstilskud. 
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6. Fremlæggelse af materialeopgørelse v/ MBK 

36 brætter der virker, 14 der skal kasseres. 

Omkring 80 sæt brikker (30 plastik og 50 af træ) 

46 digitale ure og et utal af tårnure. 

3 elektroniske brætter. 

Indkøbe, så vi har 80 sæt, dvs. 44 brætter og f.eks. 14 digitale ure, poser til træ-brikkerne samt et 
antal transportkasser. Derudover elektroniske brætter, så vi har 4 eller 6 stk. Lige nu har vi 3 af 
træ, hvilket vi måske skal skifte ud til 4 eller 6 af plastik. 

Køber fra skakshoppen.dk som prismatcher eller måske giver rabat. 

Vi ved ikke hvor mange der bruger de elektroniske brætter, men de giver god mening at vise til 
stævnerne på storskærm. Måske det skal formidles, at der er mulighed for at følge med. 

7. Planlægning af den kommende sæsons turneringer og andre arrangementer,herunder 
tidspunkter og regler v/ KH 

Ken er ikke til stede. Peter har udført et oplæg til kalender (uddelt). Sahl er uge 42, mandag til 
fredag. De fleste datoer er afstemt med arrangør, undtagen med Claus.  

I vinterferien afholdes der ”mini-skakfestival”, hvor der er turnering for både seniorer og voksne 
og derfor vil det være oplagt, hvis der også kunne være Aarhusmesterskabet for børn på samme 
tid. Dette vil vi gerne støtte. 

Ingen indkomne forslag til regler, så dette er ikke aktuelt. 

8. Fremlæggelse af budget for 2018 v/ JKR 
Budgettet ligner sidste år, så der er igen budgetteret med et underskud på 7.600 kr. 
 
Det foreslås at man ikke giver 5 kr. pr deltager til Aarhus skoleskak, og derfor hæver underskuddet 
ved at fjerne de 1500 kr i indtægt i budgettet. Dvs. denne regel afskaffes. Dermed kan flere børn få 
præmier. 
 
Der er stadig 300 kr pr. stævne til arrangør til kaffe. 
 
Budgettet blev vedtaget. 

 
 

9. Valg af:  

· Bestyrelsesmedlemmer 

Følgende træder ud af bestyrelsen: Jakob og Tobias. 

Følgende stiller op igen: Ken Holm, Henrik, Malte, Johnny, Maria-Theresa, Sven og Peter. 

Følgende stiller op til bestyrelsen: Lars 

Bestyrelsen består således af: Ken Holm, Lars, Henrik, Malte, Johnny, Maria-Theresa, Sven og 
Peter. 

· Lejrskoleudvalg 

Lisa og Maria-Theresa genvælges. 

· Revisor + revisorsuppleant 

Niels-Peter genvælges som revisor. 

Jens genvælges som revisor-suppleant. 
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10. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag 

 

11. Eventuelt 
Næste år strammes der op på, at det vides hvem der genopstiller i bestyrelsen. 

 

Udviklingsprojekt på hjemmesidefronten er, at man skal kunne melde sig til flere turneringer på samme 
tid. 

Holdsport.dk kan bruges med fordel. Måske skoleskakklubberne kunne drage fordel af denne app og 
hjemmeside. Måske det kan integreres med vores eget system. 

GP-regler skal måske opdateres på hjemmesiden. Jens laver et udkast til bestyrelsen. 

Tak til Jakob for 2 gode år som formand. 


