
Bestyrelsesmøde i 6 HK. d. 22-6 -2016 

DSU-plan. 

DSU har fremlagt en plan for medlemsfremmende aktiviteter og vil bruge op til 400.000 kr. på det. Allerød 

skakklub og Aalborg skakklub er udvalgt som forsøgsklubber. Det er et eksperiment, som kan udbredes til 

andre klubber, hvis det er en succes. 

Jacob Aabling er hyret som konsulent i den anledning, men er dog ikke fastansat. 

Der skal være en 10 ugers undervisningsperiode for de nye medlemmer, som kommer i forbindelse med 

forsøgsperioden. 

Det kræves også at projektet fortsætter efter forsøgsperioden, ellers er det spild af tid. 

Juniorholdturnering. 

Der skal være tre klubber til at afholde arrangementerne, f.eks. med 2 runder før jul og 1 runde efter. Det 

kunne måske foregå midt på dagen, med 2 timer pr. runde. Med 3 runder vil det vare 6 timer. Præmier til 

alle, eller kun til vindere? Man kunne f.eks. også præmiere det bedste parti. 

Klubberne bør høres, i forhold til hvor mange hold der kan stilles. 

Grandprix turnering. 

Turneringen skal markedsføres og sættes i kalender, så tidligt som muligt og senest den 1. september. 

Deadline for datoerne, for hvornår de involverede klubber kan afholde deres turnering, skal være den 15. 

august. 

Turneringen kan markedsføres ved at en plakat bliver ophængt i klubberne. Vigtigt at der gøres reklame for 

turneringen! 

Denne gang bruges hurtigskak-rating. 

Pokalturneringen. 

Den skal ligge omkring en måned før finalen. Claus sender besked ud til klubberne for at finde en arrangør. 

Chesshouse. 

De nye folk på stedet viderefører junior træningssamlingerne. Der er ændret lidt på reglementet, nu skal 

det ikke længere være nødvendigt sat være medlem af 6 HK, men man skal stadig være medlem af 

Chesshouse. Hovedkredsen fastholder et tilskud på 2000 kr. i alt, for alle træningssamlinger. 

Livebrætter. 

Vi mangler legimitation fra alle i bestyrelsen, undtagen Peter. 

 



Møder. 

Fremtidige møder afholdes i forbindelse med HB-møderne. De næste møder bliver derfor midt i august og 

sidst i september.  

Tilstede: 

Claus, Peter, Christian og Lars. 

 


