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1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent, Jens Tejlgaard, referent: Jette Nissen  

Jens Tejlgaard konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

Der er 15 deltagere. Heraf har 13 stemmeret.  

2. Formandens beretning med oplæg til diskussion af skoleskakkens funktion og fremtid v/HO 

 

Aarhus Skoleskak har haft en på mange måder god sæson, men dog også med forhold, der giver anledning til 

overvejelser. 

Positivt er: 

 Det normalt store antal deltagere til grand prix-turneringerne (fire i Aarhus samt én i hhv.   Skanderborg,  

Silkeborg, Hornslet og Rask Mølle) , holdturneringen, optaktsstævnet,  diverse trænings- og turnerings 

arrangementer i Chess House og endelig de mange deltagere på lejrene. Desuden arrangerer Silkeborg igen 

JM . 

 En række skoler har meldt sig ind i Dansk Skoleskak og er dermed en del af det store opsving som 

skoleskakken nyder i disse år. 

 Endelig har vi haft flotte resultater, når vi kigger på, hvorledes Aarhus-kredsens spillere individuelt har klaret 

sig nationalt og internationalt. Flotte resultater over hele linjen, blandt andet en række 

Danmarksmesterskaber og nordiske mesterskaber. 

Andre områder fungerede ikke helt så godt som planlagt eller vanligt: 

Deltagelsen i almindelig skak: 

Igen er akilleshælen i Dansk Skoleskaks store arbejde med BMIS og efterfølgende programmer , at projekterne 

kun sjældent får blivende værdi på de skoler, hvor Lars, Mikkel m.fl. har introduceret skoleskak: Når projektet 

drager videre, falder det mere eller mindre sammen – forstået således, at der måske er enkelte elever, der bliver 

ved med at komme til ovenstående turneringer og lejre, men at der ikke er lærere eller forældre, der kan tage 

over, når den organiserede skoleskak er væk. Jeg mente sidste år, at løsningen for mig at se er, at Dansk Skoleskak 

med afsæt i skolereformen indgår i et tæt samarbejde med de kommuner og skoler, der måtte være 

interesserede i netop at fastholde elevernes glæde ved og interesse for skoleskak. 

Vi foreslog det til LU-mødet, og der blev en temadebat om det. 

Under alle omstændigheder så er der nu truffet en aftale mellem Aarhus Kommune og Dansk Skoleskak, om at 

Lars skal ansættes i cirka 1½ år – glædeligt! 

Forhåbentlig vil det hjælpe på det besynderlige paradoks, at Dansk Skoleskak får vildt megen positiv omtale og fx 

28.000 deltagere i Skolernes Skakdag…, men der er skak på ALT for få skoler regelmæssigt. 

Deltagelsen i turneringer: 

Antallet af deltagere i GP-turneringerne er dalende. Ikke voldsomt, men alligevel. 

Selve antallet af turneringer er også faldet. Det er ikke kriminelt, for jeg har længe ment, at Aarhus-Kredsen 

måske har for mange. Vi skal tænke på, at mange af i hvert fald den bedste tredjedel også spiller skak i andre 

sammenhænge, og alle børnene har nok også andre aktiviteter, såsom fodbold. Når det er sagt, så ærgrer det mig 

naturligvis, at den hæderkronede Hinnerup-GP-turnering faldt ud i denne sæson. Ligeledes blev der ikke afholdt 

Aarhusmesterskabet i lynskak, men der har simpelt hen ikke været opbakning fra spillerne de seneste år. 
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Andre forhold var ikke optimale i den forgangne sæson: 

 Det er uholdbart, at bestyrelsen selv skal arrangere tre turneringer, dersom det ikke lykkes at ”udlicitere” 

dem. 

 Vores hjemmeside er fortsat ikke særlig moderne, alt for sjældent opdateret , og betjent af alt for få 

personer. Næsten kun af Ken og Johnny. Sidstnævnte arbejder heldigvis på en ny hjemmeside – idet den 

arbejdsgruppe vi nedsatte for et par år siden aldrig har trådt sammen eller leveret et forslag. 

 Rigtig meget arbejde hos navnlig Dansk Skoleskak er gået med at skaffe midler til arbejdet med børn og unge. 

Det er derfor helt urimeligt , at DUF behandler skoleskakspillere så dårligt sammenlignet med andre unge. I 

forlængelse af alt det bøvl foreslår Dansk Skoleskak og dermed Aarhus Skoleskak nogle ændringer i 

vedtægterne, så vi forhåbentlig  kan slippe for det tidsspilde, det er, at skulle slås med DUF. 

 Vi har også selv et godt forhold til Aarhus Kommune – bortset fra at vi altid skal bruge tid på at rykke dem 

adskillige gange og fremsende ældgamle mails, før vi får vores årlige støttebeløb. Vi bør tage initiativ til at få 

den cirka 40 år gamle aftale skrevet ned. 

 Vi skal blive bedre til at informere spillere og forældre om fx, hvad turneringen går ud på: Regler, antal 

runder, præmier, korrektion, toiletter – og ikke mindst: Hvem vil give en aktiv hånd med i arbejdet for 

skoleskak? 

3. Nyt om Dansk Skoleskaks samarbejde med Aarhus Kommune blandt andet i forlængelse af 

forskningsprojektet Skak og Matematik v/MN og LH 

Aarhus Kommune vil tilbyde skoleskak til alle skoler i kommunen. LH er ansat på kontrakt i 1½ år til at 

forankre skakken i den understøttende undervisning. LH vil arbejde på at kommunen indser vigtigheden 

af at de børn der er interesserede i skak også bliver hjulpet ”på vej” til stævnerne i weekenderne. 

4. Nye vedtægter for Aarhus Skoleskak i forlængelse af krav fra DUF (vedhæftet) 

Medlemsbegrebet og kontingentbestemmelserne er ændret herunder konsekvensrettelser. 

Vedtægterne er besluttet med 13 stemmer for.  

5. Lejrskoleudvalget beretning 

Sahl blev gennemført. Der var 39 deltagere ud af 50 mulige pladser. Vi konkluderer, at der skal 

kommunikeres i god tid om lejren. Måske kan vi lære lidt af sommerlejren, som hurtigt blev overtegnet. 

6. Fremlæggelse af regnskab v/AH 

Året er lidt specielt i forholdt tidligere år blandt andet fordi Dansk Skoleskak opkræver nogle skoler 

direkte, billigere pokaler, ikke så mange deltagere til møderne og fordi der ikke er betalt tilskud til 

kørsel til DM. 

Regnskabet er godkendt. 

7. Fremlæggelse af materialeopgørelse v/MBK 

Der blev afsat 10.000 kr. i regnskabsåret 2013/2014 til indkøb af ure og brikker. Det er pt. billigere at 

indkøbe materiale i udlandet end ved skakshoppen.dk. MBK finder den billigste pris. MN har lovet at 

skakshoppen.dk prøver at matche den fx ved kvantumrabat. Bestyrelsen træffer den endelige 

beslutning om hvor brikker og ure købes. 

Der er mange tårnure, hvor vingen ikke falder , fordi den ruster. Ken kontakter Anton for at høre om 

han vil reparere dem.  
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8. Planlægning af den kommende sæsons turneringer og andre arrangementer, herunder tidspunkter og 

regler v/ KH og HO. Vedhæftet to bilag: Nyt GP-reglement v/KH og ang. Reglementet for kredsens 

holdturnering v/JT 

 

Der er pt. 3 ”hjemløse” turneringer (det vil sige at det er bestyrelsens ansvar). Den endelige plan er 

endnu ikke på plads. Det arbejder KH på. Bestyrelsen lægger op til, at man overvejer muligheden af at 

slå Hinnerup og kvalifikation til DM sammen, og at Aarhusmesterskabet kunne blive lagt uden for 

Aarhus Kommune, fx i Skanderborg. HO orienterede om, at bestyrelsen på sit møde tidligere på dagen 

havde drøftet og accepteret disse muligheder. 

KH efterlyser to vandrepokaler der er blevet væk. Der mangler dokumentation for hvem, der modtog 

dem for to år siden.  

Igen i år har mange af kredsens spillere opnået flotte placeringer i nationale og internationale 

turneringer. 

 

Reglementet: 

Kan forhåndskvalificerede spillere deltage i kredsmesterskabet (kvalifikation til DM)? I den vejledende 

afstemning stemte 7 for, 4 imod og 2 undlod at stemme. Generalforsamlingen overlader til bestyrelsen 

at beslutte, om forhåndskvalificerede kan deltage til kredsmesterskab. 

KH gennemgik øvrige ”små-ændringer” i reglementet.  

Ændringerne blev vedtaget med 12 stemmer for. 1 undlod at stemme. 

 

Jens bemærkede, at reglen om, at tildeling af GP-point ved Aarhusmesterskabet skal gradueres (§5, stk. 

7), som blev vedtaget på Generalforsamlingen i 2014, ikke er rettet i reglementet. Det står i referatet 

fra sidste år og kommer nu i reglementet. 

 

Forslag om ændringer i regler for hold-turnering v. Jens Tejlgaard: 

Formuleringen der tilføjes er:  

”Styrkerækkefølgen fastlægges af skoleskaklederen for det pågældende hold ud fra vurdering af 

modenhed, hvem der bedst kan klare det svære førstebræt, søskendeproblematik, og især øjeblikkelig 

form og under hensyn til de styrkegrupper, børnene normalt spiller i”. 

Forslaget blev vedtaget med 12 stemmer for. 1 undlader at stemme. 

 

9. Fremlæggelse af budget for budget 2015 v/AH 

Jens foreslår, at der afsættes yderligere 5.000 kr. til indkøb, så der er i alt 15.000 kr. 

Budget og forslag om forhøjelse af beløb til indkøb er godkendt. 

 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Alle bestyrelsesmedlemmer undtagen Jette Nissen og Jesper Hammer-Larsen modtager genvalg og 

bliver genvalgt, herunder Lise Augustesen, der kom med i bestyrelsen kort efter sidste 

generalforsamling.  

Nyvalgte er Tobias Buttenschøn og Klavs Madsen.  

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:  

Annette Henneberg, Maria-Theresa Jazaeri, Lise Augustesen Johnny Odgaard, Ken K. Holm, Malte B. 
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Kjer,  Ethan Ari og Henrik Ochsner. 

 

11. Bestyrelsen konstituerer sig ved næste bestyrelsesmøde til august 2015. 

 

12. Valg af lejrskoleudvalg 

Lejrskoleudvalget er genvalgt (Lisa Havshøj og Anders Helledie). 

 

13. Revisor + revisorsuppleant 

Revisor og revisorsuppleant er genvalgt (hhv. Peter Poulsen og Hugo Madsen) . 

 

14. Indkomne forslag 

Er drøftet under tidligere punkter. 

 

15. Eventuelt 

HO opfordrer til at Aarhus Skoleskak sender repræsentanter til LU-møde den 6. juni, idet han bl.a. selv 

er forhindret på grund af arbejde. 

Der blev stillet forslag (idé) om, at deltagerne på skolernes skak-dag modtager en invitation til den 

efterfølgende GP turnering.  

 

 

Jette Nissen (referent) & Henrik Ochsner (formand) 


