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 Dansk Skoleskak, Aarhus-Kredsen (Aarhus Skoleskak) 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Skoleskak 
 

Onsdag den 26. februar 2020 på Godsbanen 
 

Deltagere: Lars Hansen, Henrik Ochsner, Lisa Havshøj, Jacob Frølund, Malte Kjer (ref.) og Peter Poulsen 
Afbud: Johnny 

 

 
 

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

2. Orientering fra formanden og nyt fra Dansk Skoleskak 
 
Orientering fra formanden er fordelt på individuelle punkter. 

Vi vil samarbejde med 6. hovedkreds. 

3. Aftale med Aarhus Kommune 

Aftalen/kontrakten med Aarhus Kommune skal opdateres – Henrik står for det. 

Der skal oplyses omkring aktiviteter – Peter finder oplysningerne 

Det gælder antal deltagere i klubber, til GP, til hold-skak mv. 

Nyhedsoplægning på hjemmesiden. 

4. Sahl-lejr 

Der var desværre ingen Sahl-lejr i år. 

Vi skal have fundet et lejrskoleudvalg. 

Lisa skriver til lejren og reserverer den. 

Der er hjemmesiden Sahllejr.dk, men der er stadig overdragelse af praktiske gøremål fra Lisa. 

Det skulle være nemt at finde ledere (fra Facebook-gruppe som Lisa har adgang til). 

Lars spørger Jens Ramsdal om han ville være interesseret. 

5. Holdmesterskab 

Foregår fredag den 6. marts i Skæring hallen med 200-300 deltagere. Der mangler hænder, så det 
vil være en stor hjælp hvis nogen kunne give en hånd. 

6. Herredsvang inkl. præmieoverrækkelse 

Peter køber præmier. Hver 4. spiller som har deltaget i min 2 GP står der i §1.5 i Reglementet. 

7. Status vedrørende årets aktiviteter siden sidste møde 
- 

8. Formandsskift 
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Forslag fra Peter: Jacob som formand, Peter som kasserer og hjemmesideansvarlig. 
 

9. Næste bestyrelsesmøde  

… er berammet til tirsdag den 21. april 2020 kl. 16.30 i Chess House, med efterfølgende 
generalforsamling. 
 

10. Eventuelt 

 

Til GF skal medlemmer som vi regner med kommer, kontaktes via mail. Derudover lægges det på 
hjemmesiden. 

GDPR: Malte kontakter Mads fra Dansk Skoleskak 
 

 

 

Efter bestyrelsesmødet blev det diskuteret, hvordan tilmelding til GP skal foregå. Måske som en 
kontaktformular, med mail til Peter. Diskuteres med Johnny. 

 

Årets bowlingkonkurrence endte med en sejr til Niels Peter – Tillykke! 


