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 Dansk Skoleskak, Aarhus-Kredsen (Aarhus Skoleskak) 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i Aarhus Skoleskak 
 

Onsdag den 30. oktober 2019 på Godsbanen 
 

Deltagere: Lars Hansen, Henrik Ochsner (referent) og Peter Poulsen 
Afbud: Malte, Niels og Lisa 
Ikke inviteret, jf. seneste mødereferat: Sven Christensen 

 

 
 

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

2. Orientering fra formanden – årsagen til indkaldelsen til ekstraordinært bestyrelsesmøde 
 
Peter gjorde rede for den aktuelle situation, som er meget alvorlig for ÅSS: 

Aktivitetsniveauet er kritisk lavt på stort set alle områder. Ikke kun, at Sahl-lejren for første gang 
siden starten i 1974 måtte aflyses. 

Peter ønsker derfor at trække sig som formand på grund af manglende konkret opbakning til 
aktivitetsønskerne. Peter indvilligede dog i at fortsætte frem til årsmødet til april 2020. 

Næstformand Henrik Ochsner meddelte i forlængelse af tidligere antydninger, at han i efteråret 
har besluttet endeligt at stoppe i bestyrelsen, med virkning fra årsmødet til april 2020:  
Henrik havde lovet den nye formand Jakob Risager i 2016, at han ville hjælpe Jakob i gang, og det 
samme, da Peter overtog i 2018. Den tid er nu gået, og Henrik er ikke længere meget engageret i 
skoleskak, bortset fra DSS’ årsmøde. 

Henrik Ochsner skriver et indlæg, jf. punktet på seneste møde, om hvorledes skoleskak bidrager til 
glæde og udvikling, og hvorfor forældre derfor bør gå aktivt ind i arbejdet. 

Henrik skriver til Aarhus Kommune og anmoder som tidligere år, om at det årlige støttebeløb til 
ÅSS kan blive udbetalt. 

Sahl blev drøftet, og situationen begrædt. Det er meget uheldigt, at lejren fik så få tilmeldinger, at 
den måtte aflyses. Dette har skabt en masse mailkorrespondance  til såvel Peter som Lars. 
Det er lidt uklart, hvem der egentlig havde ansvaret - i hvert fald var den person, som på seneste 
møde blev udpeget til lejrchef ikke den, der senere fik ansvaret.  
Enighed om, at der skal strammes kraftigt op, dersom Sahl-lejren igen skal blive en realitet og 
dermed et glimrende tilbud til børn og unge i og til dels uden for Aarhus Kommune.  

 

ÅSS ser stadig frem til et godt og tæt samarbejde med DSU og 6. HK om startpakker til skolerne. 

lars arbejder på at udvikle et korps af dygtige og aktive instruktører, der kan hjælpe på skolerne. 
 

3. Næste bestyrelsesmøde  
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… er fortsat berammet til 5. februar 2020, inkl. bowling.  

4. Eventuelt 
Kun få tilmeldte p.t. til lørdagens Kval-DM. 

 

Referent: Henrik Ochsner 

onsdag d. 30. oktober 2019 


