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 Dansk Skoleskak, Aarhus-Kredsen (Aarhus Skoleskak) 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Skoleskak 
 

Onsdag den 24. april 2019 på Godsbanen 
 

Deltagere: Lars Hansen, Henrik Ochsner (referent), Sven Christensen og Peter Poulsen 
Afbud: Malte og Johnny 

 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden og udpegning af referent 
 
Dagsordenen er godkendt. Referent: Henrik 
 

2. Opfølgning på referatet fra seneste møde (er alle beslutninger effektueret?)  
 
Hjemmesiden er i luften : 
aarhusskoleskak.dk som er en informationsside  
og aarhusgrandprix.dk , som er en turneringssside. 

 

3. Orientering fra formanden og nyt fra Dansk Skoleskak 
 
Vi flytter bank, for at gøre det lettere og billigere. Til Danske Bank. 

 

4. Status vedrørende årets aktiviteter siden sidste møde 
 

Forskelligt, herunder samarbejdet med 6.HK. 

 

5. Forberedelse af Generalforsamling 
 
Ken Holm, Maria-Theresa og Johnny Odgaard stopper i bestyrelsen. Johnny Odgaard vil dog gerne 
fortsætte som frivillig. 

Lisa Havshøj til gerne være med i bestyrelsen – som turneringsansvarlig – men ønsker at stoppe 
som lejrchef. Maria-Theresa stopper også i lejrudvalget. 

Det blev drøftet, hvem der kan overtage Sahl-opgaven, og hvordan vi kan komme op igen på fuldt 
hus. 

Følgende fortsætter i bestyrelsen: Peter Poulsen, Lars Hansen, Sven Christensen, Henrik Ochsner, 
Malte Kjer. 

Peter Poulsen har forslag til revisor og til ungerepræsentant. 

 

Peter Poulsen fremlagde forslag til turneringsplan. Godkendt. 
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Forslag fra Stig Holten via Peter Poulsen om at dække kørselsudgifterne til særligt aktive ved 
stævner. Bestyrelsen godkendte forslagene fra Peter Poulsen, hvorefter de, der er defineret som 
aktive hjælpere  og/eller bestyrelsesmedlemmer, efter anmodning kan få udbetalt kørselspenge. 

Den valgte takst er Statens Lave Takst. 

Det er en forudsætning, at vedkommende sender en mail til kassereren med angivelse af især 
formål og anledning, kilometer kørt og bankkonto. 

 
Problemerne med revision af regnskabet blev drøftet. 

 

6. Næste bestyrelsesmøde  

… er berammet til onsdag den 28. august 2019 kl. 16.30 i Chess House. 
 

7. Eventuelt 
 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig indtil videre som: 

 

Peter: Formand 

Henrik: Næstformand og sekretær 

Malte: Kasserer og materialeforvalter 

Peter: Webmaster 

Lisa: Turneringsleder 

Sven: PR 

Lars:  Kontakt til skolerne  

Niels Seekjær: Ungrepræsentant 


