
Referat bestyrelsesmøde 28/8-19 

Deltagere: Peter Poulsen, Lisa Havshøj, Lars Hansen og Henrik Ochsner. 

1. Godkendelse af dagsorden og udpegning af referent 

Referent: Lisa 

Dagsorden godkendt 

2. Opfølgning på generalforsamlingen 

Onsdag d. 4/9 mødes med Anette Hasager og får godkendt regnskabet fra sidste år. 

Der blev snakket om, hvem der er tegningsberettiget. Dette undersøges.  

Henrik kommer med et forslag om, at et punkt på næste dagsorden skal være en diskussion om, hvordan vi 

får forældre med i bestyrelse. Det er vigtigt, at det hele ikke hænger på især Peter.   

3. Orientering fra formanden 

Dialogmøde med 6. hovedkreds 

- Claus vil sende en liste med skakklubber, der udbyder undervisning og klubber der ikke vil udbyde det.  

- Peter efterspørger en liste med undervisningsmuligheder, så man ved, hvor man skal sende børnene 

ind. Dette laver vi på hjemmesiden. 

Chess House 

I ly af konflikten i foreningen Chess House erklærer Aarhus Skoleskaks bestyrelse, at der også frem over 

samarbejdes med foreningen Chess House. Så længe sagen undersøges af politiet, kan Sven Christensen 

ikke agere på Aarhus Skoleskaks vegne.  

Tilskudsmuligheder fra Dansk Skoleskak 

Henrik laver en ansøgning til Dansk Skoleskaks om tilskudsmuligheder til udvikling af hjemmesiden.  

Aarhus Kommune 

Henrik hjælper Peter med at få styr på tilskuddet fra Aarhus Skoleskak.  

CVR registret 

Aarhus Skoleskak er i CVR registret i gang med at blive opdateret.  

4. Nyt fra Dansk Skoleskak 

Dansk Skoleskak arbejder på prisniveaet ift. De online materialer, der er blevet udviklet.   

5. Status vedrørende årets aktiviteter  

Bankskift 

Aarhus Skoleskak skifter til Danske Bank for at mindske gebyrer.  

Startpakke til skolerne 



3 sider: invitation til Sahllejr, kalender og invitation til Jysk Mesterskab.  

De kommer til at ligge på hjemmesiden.  

Sahllejr 

Der er styr på ledere. Dennis Hemdorff har sagt ja til at være lejrchef.  

Vi går i tænkeboksen til at få flere deltagere med. Det kunne være lodtrækning af gratis deltagelse til 

sahllejren ved Hosens GP - værdi 1100kr. 

GP-stævner 

Indbydelse til Horsens GP er lige på trapperne.  

Peter efterlyser et brev til dem der kvalificerer sig til DM. Vi undersøger i gemmerne.  

6. Næste bestyrelsesmøde 

Onsdag d. 5. februar kl. 16.30 med efterfølgende spisning og bowling. 

7. Eventuelt 

 


