Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 21. september 2022 i Herning Skakklub, Kaj Munks Vænget
21, 7400 Herning.
Tilstede: Jens Lund Jensen, Steen Juul Mortensen, Søren Gøgsig, Henning Mikkonen og Frank
Alkærsig.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af referat af mødet den 25. april 2022.
Meddelelser.
Økonomi og medlemssituation.
Ny klubturnering
Kalender
25-års jubilæum
Anskaffelse af nøgler og plastkasser.
Eventuelt.

Ad. 1. Referatet blev godkendt
Ad. 2. Jens Lund Jensen oplyste, at klubben som sædvanlig agter at deltage i SPOR-12
arrangementet.
Søren Gøgsig og Frank Alkærsig er i færd med at kontakte klubbens spillere med henblik på
deltagelse i holdturneringen 2022/23.
Steen Juul Mortensen oplyste, at Dansk Skak Unions hovedbestyrelse på delegeretmødet i påsken
2023 vil foreslå en kontingentforhøjelse på kr. 100,- årligt – kontingentet er ikke blevet forhøjet i
adskillige år.
Ad. 3. Herning Skakklub har i øjeblikket 39 A-medlemmer og 3 B-medlemmer.
Søren Gøgsig oplyste, at der er få restanter; de sædvanlige, men solide medlemmer!
Ad. 4. Klubturneringen vil i år forsøgsvis blive afviklet på en hel ny måde. Det vil ikke være
nødvendigt at møde op hver mandag, men man kan blot møde op, når man har lyst til at spille. De
fremmødte vil blive inddelt i 4-mands grupper efter hurtigskakratingtal.
Der vil blive afviklet tre runder hver aften. Betænkningstiden vil f.eks. være 15 minutter pr. spiller
til hele partiet plus et tillæg på 5 sekunder pr. træk.
Partierne vil blive hurtigskakratet.
En 1.plads vil give 4 points, en 2.plads 3 points, en 3.plads 2 points og en 4. plads 1. point.
Den spiller, der ved turneringens slutning har flest points, er vinder.
Der betales intet indskud.
Klubben betaler vinpræmier til de to spillere, der har opnået flest points.

Steen Juul Mortensen skriver til klubbens medlemmer om den nye turnering; det er også muligt for
spillere fra andre klubber at deltage, så der vil også blive sendt invitationer til klubberne i 9.
hovedkreds.
Der vil blive reklameret på klubbens Facebook-side i oktober måned.

-2Ad. 5. Gule ærter aften vil finde sted mandag d. 19. december, alternativt mandag d. 12. december.
Jens Lund kontakter Vestervangskolen.
Årets Første Træk afvikles lørdag d. 7. januar 2023.
Pokalstævnet i 9.hovedkreds afvikles søndag d. 16. april
Midtjylland Open afvikles mandage 23/1, 6/2, 20/2, 6/3, 20/3, 27/3 og 17/4.
I anledning af klubbens 25-års jubilæum arrangeres en hurtigskakturnering søndag d. 30. april.
Turneringen afvikles i én gruppe med en relativ stor 1. præmie og ratingpræmier efter deltagerantal.
Generalforsamlingen afvikles mandag d. 8. maj.
Ad. 6. Der vil blive forsøgt arrangeret en udflugt med 2 overnatninger for klubbens medlemmer
med ledsager enten i forbindelse med Store Bededagsferien (5.- 6. maj) eller ferien i forbindelse
med Kristi himmelfartsdag (18. – 19. maj).
Såfremt dette bliver realiseret, vil den sædvanlige ”Italienske Buffet” ikke blive arrangeret.
Ad. 7. Jens Lund Jensen kontakter Vestervangskolen med henblik på, at klubben kan få to
yderligere sæt nøgler til dørene til klasselokalerne.
Ad. 8. Intet under dette punkt udover at bestyrelsen kunne nyde Anette Hamborgs udmærkede
kaffebord.

Steen Juul Mortensen
Sekretær

