
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 2.februar 2023 på Jens Provst Vej 25, Arnborg, 7400 

Herning. 

 

Til stede: Jens Lund Jensen, Søren Gøgsig, Steen Juul Mortensen, Frank Alkærsig og Henning 

Mikkonen. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat af møde 21.september 2022. 

2. Meddelelser 

3. Økonomi 

4. Mobiltelefoner/turneringer/kantine  

5.Evaluering af hurtigskakturneringen 

6. Evaluering af gule ærter aften 

7. Jubilæumsturnering den 30 april. 

8. Evt. andre jubilæumsarrangementer 

9. Sæsonafslutning. 

10. Nyt logo. 

11. Eventuelt. 

 

Ad. 1. Referatet godkendtes. 

Ad. 2. Søren Gøgsig var blevet kontaktet af Herning Ungdomsskole, der havde forespurgt om, vi 

kunne stille med en underviser i skak. Vi er naturligvis positive og vil undersøge forskellige 

muligheder. 

Jens Brun Pedersen har bestået den teoretiske prøve af skakdommerkurset, og skal nu igennem den 

praktiske del. 

Ad. 3. Søren Gøgsig havde endnu ikke afsluttet regnskabet for 2022, men der vil blive tale om et 

underskud. Til gengæld er der overskud på jubilæumskontoen/ kaffekassen, selvom der er blevet 

afholdt udgifter til gule ærter/pizza ved juleafslutningen i december. Der var enighed om, at foreslå 

generalforsamlingen et særligt, lavt kontingent for juniorer. 

Ad. 4. På et bestyrelsesmøde i 9.HK har man præciseret følgende vedrørende brug af 

mobiltelefoner: ”—at mobiltelefoner ikke må anvendes i kantinen(f.eks. til Mobilepay)-af spillere, 

der ikke har afsluttet deres parti.” 

Ad. 5. Der var enighed om, at klubben havde fået – bl.a. via Facebook - kontakt med personer, man 

ellers næppe ville have fået ind i klubben. 

Man var enige om at gentage turneringen i efteråret 2023, men samtidig åbne mulighed for at spille 

klassisk skak i 4-mandsgrupper. Spørgsmålet kan passende diskuteres på generalforsamlingen. 

Ad. 6. Steen Juul Mortensen gjorde opmærksom på, at gule ærter aften efterhånden var blevet ret 

besværligt at arrangere(stor opvask, rengøring og transport af service) og foreslog, at man gik over  
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til at servere smørrebrød - leveret udefra – efterfulgt af kaffe og kage. Efter en kort diskussion blev 

man enige om at forsøge dette i december 2023.  

Ad. 7. I anledning af at det er 25 år siden, at Herning Skakforening og Skakklubben af 1926 

fusionerede, skal der arrangeres en hurtigskakturnering 30. april 2023.  

Der var enighed om, at Silkeborg Skakklubs juleturnering kan være model for vores turnering – 

opdeling i 4 klasser, relativ stor førstepræmie i øverste klasse, afvikling efter Schweizersystemet. 

Steen Juul Mortensen og Leif Hamborg udfærdiger invitation (Leif Hamborg har sagt ja!) og aftaler 

som turneringsledere den nærmere afvikling. Steen Juul Mortensen kontakter Silkeborg Skakklubs 

formand for at få afklaret en række spørgsmål. 

Ad. 8. Man er positivt indstillet overfor at arrangere DM i Hurtigskak for Seniorer – som i 2017 og 

2018. 

Henning Mikkonen indhenter oplysninger om eventuelt andre arrangementer i byen, så vi vores 

udenbys deltagere ikke kommer til at konkurrere om sengepladser på byens overnatningssteder.  

Ad. 9. Der var enighed om ikke at arrangere en sæsonafslutning, da vi planlægger en udflugt i 

efteråret i anledning af jubilæet. 

Ad. 10. Jens Brun Pedersen havde fremsendt forskellige muligheder for en fornyelse af klubbens 

logo. Der var enighed om et af forslagene. Steen Juul Mortensen aftaler nærmere med Jens Brun; 

desuden undersøges muligheden for brug af logoet på en klubtrøje. 

Ad. 11. Intet under dette punkt udover man nød Søren Gøgsigs veldækkede ostebord. 

 

 

     Steen Juul Mortensen 

              Sekretær. 

 

 

 

 

 


