
Bestyrelsesmøde i 6 hk. den 15 / 8 2012 

Siden sidst: Vi har fået Thomas Vestergårds udkast til en ny hjemmeside og haft mulighed for prøve den af. 
Vores egen hjemmeside fungerer dog fint i øjeblikket. 

Finn Larsen er ny turneringsleder for 6 hk og vi vil bruge Per Rasmussens turneringsprogram og vi linker til 
det fra hjemmesiden under punktet, holdturnering. 

Jesper Skjoldborg er fornylig død. Aage Olsen har sendt en bårebuket far 6 hk. 

Juniorskak: 

Vi vil prøve at afholde en juniorholdturnering, men det afhænger af om klubberne i hovedkredsen er 
interesserede. Den er planlagt for børn op til 13 / 14 år som skal være medlem af en skakklub. 
Betænkningstiden er 1 time og der skal spilles på 4 mands hold. Det er ment som et tilbud og de (børnene) 
skal også have mulighed for at kunne spille normalt holdskak ved siden af.  

Der har været afholdt 3 juniorsamlinger i chesshouse og det har været en succes med fuldt hus hver gang, 
med deltagere helt fra Vejle. 3 trænere har i den forbindelse fået løn. Planen er at fortsætte succesen 
næste sæson, evt. 6 gange. 3 om efteråret og 3 om foråret evt. med 2 lønnede trænere.  

Vi bruger rigtigt mange penge på juniorstøtte i forbindelse med DM og ungdoms DM, muligvis er det bedre 
at bruge nogle af pengene på andre områder, f.eks. til træningssamlingerne. Det får vi nok mere ud af rent 
økonomisk. Eneste alternativ er højere kontingent og det er nok ikke særlig aktuelt i forhold til juniorerne. 

Chesshouse planlægger desuden 4 -5 træningssamlinger i løbet af efteråret (med et tilskud på 500 kr.). Der 
skal efterfølgende laves en evaluering fra chesshouse hvorvidt det er en succes, bl.a. med antalet af 
deltagere. 

Der er planlagt et seminar for turneringsledere omkring regelfortolkning og et turneringslederkursus. Ideen 
er at det skal være et weekend kursus evt. ugen efter divisionsturneringens start.     

Ikke det store omkring det kommende HB møde, der bliver lidt om budgettet, men det bliver først vedtaget 
i december. 

Tilstede: Aage Olsen, Tom Petersen, Christian Munk, Claus Andersen, David Maagaard og Johnny Sparvang 


