Bestyrelsesmøde i 6 HK d. 19.3 2016
Tilstede: Claus Andersen, Lars Rasmussen, David Bille Maagaard, Peter Matzen og Christian Munk
Østjysk Grand Prix: Skal vi fortsætte?
Det har ikke været den store succes. Silkeborg var ok, Skanderborg blev aflyst, lå samme weekend som en
turnering i Herning, SK 68 var for sent ude og Chesshouse fulgte ikke samme regler. Turneringen skal køre
med hurtigskak-rating fremover, hvis den skal fortsætte. Og turneringsdatoerne skal ligge klar allerede fra
efteråret. Men overordnet gælder at hvis folk ikke vil det, så stopper det. Eventuelt kan Herning og
Kjellerup inddrages, hvis nogle af de andre klubber ikke længere vil være med.
Der er planlagt en større medlemskampagne fra DSU. Det er meningen at en person skal stå for kampagnen
og den har et budget på 400.000 kr.
DM afholdes i Svendborg, indtil videre er der ikke så mange tilmeldte, måske fordi det afholdes samme sted
som sidste år.
Juniortrænings-samlingerne: Chesshouse skal lige finde sine egne ben efter formandsudskiftning, men vil
ellers gerne fortsætte. Der er desuden opstart af nogle tilsvarende trænings-samlinger i Kolding.
Der er planlagt opstart af en junior holdturnering med Ken Holm i spidsen. Ideen er at det skal være 4
mands hold og spilles over 3 lørdage, 3 forskellige steder. Det er vigtigt at aftale datoerne med
skoleskakken, så der ikke sker overlap med deres Grand Prix turnering. Måske kan Sune Andersen oprette
turneringen i holdskak-modulet.
DSU planlægger en kontingentstigning på 15 %, det er et forslag så det behøver ikke nødvendigvis at blive
vedtaget.
Pokalturneringen gav et oveskud, hvilket ikke er meningen. Årsagen er at 3 klubber, Skanderborg, SK68 og
Århus/ Skolerne, tilsyneladende selv har betalt for buffeten, som jo ellers er en del af præmien.
Skanderborg har fået pengene retur, de øvrige klubber mangler.
6 HK har mange penge, de hober sig nærmest op. Så ideer efterlyses til hvordan vi kan bruge nogen til skakrelevante formål.
David havde foreslået at 6 HK indkøber 8 live-brætter til udlån i hovedkredsen i forbindelse med større
skak-arrangementer. Det er mange penge, omkring 42.000 kr. + penge(5.000 kr.) til en bærbar til at køre
softwaren, men en god måde at synliggøre skakken på. Brætterne kan opbevares hos Chess-house og
formanden her, Thomas Westergaard, mener at det er en god ide og kender i øvrigt systemet med livebrætter. Der kunne i den forbindelse etableres fast live-skak på 6 HK´s hjemmeside.
SK68 har selv 4 live-brætter, Skanderborg 8 og Chesshouse har også selv 8 live-brætter, men de fleste
klubber har ikke råd til selv at indkøbe brætterne.
Det er en stor beslutning, så generalforsamlingen bør i den forbindelse høres.

Lige pt.(1/3 2016) er der 599 medlemmer i hovedkredsen. Det er en lille fremgang i forhold til sidste år ved
samme tid. Vi har haft en vis succes med at holde på juniorerne, men børnetallet er lavt (43).
Revisor Finn Larsen ønsker ikke genvalg, bestyrelsen vil foreslå Tom Petersen som ny revisor.

