
Bestyrelsesmøde i 6 HK den 7-9-2016 

Indkøb af live-brætter. 

Bestyrelsen underskriver dokumenter til netbank. 

Vi vil indledningsvis prøve at søge penge til indkøb af elektroniske skaksæt, hos Carlsberg fondet, så der skal 

udarbejdes en tekst til selve ansøgningen. Herefter går der sandsynligvis mellem 8 – 10 uger, før vi får et 

svar på vores ansøgning. 

Medlemsfremmende møde. 

Mødet afholdes førstkommende onsdag, den 14. september, med det formål at belyse hvordan der kan 

skaffes flere medlemmer til klubberne. Klubber fra både 6, 7 og 8 hovedkreds er inviteret. Mødet er en del 

af DSU´s plan om medlemsfremmende aktiviteter. Fra tænketanken bag, deltager Bjarne Jensen og Tim 

Bjerre og Jacob Aabling som er frontmand i forsøgsprojektet, har også et oplæg på mødet, hvor der 

fortælles om erfaringerne fra forsøgsklubberne, Allerød og Aalborg.   

Grandprix turnering. 

Der er 4 klubber involveret, Silkeborg, SK68, Chesshouse og Skanderborg. Klubberne melder tilbage med 

datoer, for hvornår deres respektive turneringer afholdes. Desuden skal der sendes materiale ud til de 

enkelte klubber, om hvad turneringen handler om, det skal sendes til klubformænd og det skal se godt ud! 

Turneringen spilles som hurtigskak og med hurtigskak rating. Der skal også laves et opslag om turneringen 

på 6 HK Facebook-side. 

Juniorholdturnering. 

Det er rigtigt vanskeligt at finde egnede datoer, idet der er mange andre (skak)arrangementer for juniorer 

at konkurrere med. Så måske er der bare rigeligt i øjeblikket. 

Kommende HB-møde. 

Budgettet bliver et vigtigt punkt, hvad smider vi egentlig penge efter? Claus vil gerne lidt dybere i tallene, 

hvad bliver pengene brugt til? Vi har fået en kontingent stigning og alligevel er der underskud, så et 

specificeret regnskab er ønskeligt.  

Der er bevilliget 70.000 kr. til medlemsfremmende aktiviteter, bl.a. er der ”ansat” en pige-træner (Peter 

Grove), da der pt. er mange piger der spiller skoleskak. 

Kalender. 

David laver selv en kalender til 6 HK´s hjemmeside, den kommer til at fungere fint, men bliver ikke integrer 

bar med DSU´s kalender. 

Tilstede: 

Claus, Peter, Lars, David og Christian  



 


