
Bestyrelsesmøde i 6 HK d. 12.2 2016 

Tilstede: Claus Andersen, Peter Matzen, Christian Munk og David Maagaard 

HB mødet: Der er ikke så meget vigtigt denne gang.  

Sekretariatet skal endnu engang overvejes. Kommer måske til at koste omkring 400.000 kr. hvilket svarer til 

100 kr. / medlem.  

9 HK foreslår som alternativ at ansætte en konkret person i en kortere afgrænset tidsperiode. 

Initiativpræmien: 

 Person: Andersen Haarup, Skanderborg skakklub 

 Klub: Syddjurs skakklub 

Medlemstallet i 6 HK er lidt under 600. Fra 2012 til 2015 har vi (6HK) haft et fald på 2 medlemmer. 

Østjysk Grand Prix: Status indtil videre, 60deltagere i Silkeborg, turneringen blev aflyst i Skanderborg 

(samme weekend som turnering i Herning) og 30 deltagere i Chesshouse. Chesshouse har i øvrigt nærmest 

kørt deres eget løb. Næste gang skal der (også) sendes en samlet indbydelse fra 6 HK. Det blev der også 

sidste år, men uden datoer. Måske skal vi have en snak om turneringen på generalforsamlingen, f.eks. 

kunne det muligvis være interessant at få flere klubber med, bl.a. Herning og Kjellerup. Også for at undgå 

tidsmæssige sammenfald i de forskellige turneringer. 

Juniorholdturnering kommer måske i gang næste år. Det bliver som 4 mands hold, hvor alle kan være i en 

bil. Muligvis i samarbejde med 9 HK og måske også med 7 HK. Emnet tages op på generalforsamlingen. 

Ungdoms Grand Prix tages op på et senere HB møde. 

Juniortræningssamlinger: Der mangler en ansvarlig, det har tidligere været hhv. Morten Dreisler og Mads 

Boe. Fremover køres det formentlig videre i Chesshouse regi. 

Hvordan samler vi de løse medlemmer op? Kan vi (6HK) tilbyde noget eller ligger ansvaret mere i de enkelte 

klubber? 

Firmaskak. Det er svært at finde ansvarlige, så indtil videre stillet i bero. 

Der er ikke fra 6 HK betalt noget for buffeten i forbindelse med pokalfinalen, klubberne har tilsyneladende 

selv betalt og ikke været klar over at den gratis buffet var præmien. 

Generalforsamling bliver lørdag d. 19 marts kl. 13 i Chesshouse.  

Christian Munk, Lars Rasmussen og David Maagaard er på valg. 

  

 

     


