
Bestyrelsesmøde i 6 hk d. 14-11-2012 

Der skal vælges både ny formand og ny kasserer til 6 hk. så Aage indkalder til et ekstraordinært 
hovedkredsmøde d.20 januar 2013. Både Aage og Tom fortsætter indtil pågældende dato. I den forbindelse 
returnerer Aage den pc han har lånt af 6 hk, men til gengæld køber han den udlånte printer for 500 kr. 

Der er påbegyndt en strukturdebat omkring den fremtidige afvikling af divisionsturneringen og 
holdturneringen i øvrigt. Der er intet besluttet endnu, forslagene skal op til HB mødet i februar, derefter 
drøftes de i påsken og ændringerne vil være klar til sæsonen 2014 / 2015. Mere om det senere. 

Der er brug for en opstramning når der skal afleveres forslag kandidater til hæderstegn. Enkelte gange er 
det sket alt for sent, så det ikke har været muligt at tildele en pris selvom der faktisk var en kandidat. Vi skal 
godkende en allerede i februar. Vi har dog pt. Ingen åbenlyse kandidater. 

Ifølge FIDE skal turneringsledere fremover have licens, både nationale og internationale turneringsledere. 
En licens for en national turneringsleder koster 20 euro, hvilket er et engangsbeløb.  

EMT indskuddet forhøjes med 5 kr. / person. 

Der drøftes stadig omkring det nye kartotekssystem, det er medlemskartoteket der er problemet. Der er 
dog fremgang og meget tyder på at det er oppe og køre fra 1 kvartal 2013,evt. som testkørsel og færdig- 
kørende i 2 kvartal. Men så vil det også være muligt eks. at have alle resultater og meget andet 
turneringsrelevant materiale frit tilgængeligt på nettet. 

Aage afholder turneringsleder kursus næste weekend, der bliver i hvert fald 3-5 deltagere, sandsynligvis 
flere. 

 Vi støtter ikke længere juniorernes deltagelse i f.eks. DM og ungdoms DM. Støtten bliver i stedet givet til 
junior træningssamlingerne i Chesshouse.   

Chesshouse har på seneste indbydelse valgt at medtage unge op til 26 år i samlingerne, de må gerne være 
med, men støtten fra 6 hk er kun beregnet på børn / unge under 20 år. Således også fremover. Mulige 
trænere til samlingerne er: Klaus Berg, Tom Petri og Poul Rewitz m.fl. 

Der er ikke længere skak på Tjele og derfor heller ingen sommerlejr. 

Skanderborg skakklub afholder næste års pokalturnering tirsdag d.9 april 2013. 

Hjemmesiden kører fint, også det nye holdturneringsmodul. Det har ikke været forlydender om problemer 
med at bruge det og det er godt at resultaterne hurtigt bliver opdateret.  

Tilstede. Aage Olsen, Claus Andersen, Tom Petersen, Christian Munk og David Maagaard 

  


