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Referat af bestyrelsesmødet i 6 HK, den 30-8 2017 

Tilstede: Claus, Christian, Lars og David.  

Peter havde meldt afbud. 

Kommende HB-møde: 

DSU Medlemskampagne: Der er sat meget i gang, men der sker ikke så meget. I begyndelsen stod Jacob 

Aabling i spidsen for medlemskampagnen, men sprang fra. Efterfølgende har Mads Andersen overtaget, 

men han har generelt travlt.  

Rokaden har tilmeldt sig som en af klubberne i medlemskampagnen og er nu selv gået i gang. Trods 

henvendelse via mail, har klubben endnu ikke modtaget nogen tilbagemelding fra DSU, omkring hvad der 

fremover er planlagt. 

Claus Andersen og muligvis Mads Andersen, kommer fremover til at sidde med i eliteudvalget. 

Lars Schandorff træder tilbage som landstræner, med baggrund i at han nu er blevet redaktør på 

Skakbladet. 

Skørping har ikke fået DM-arrangementet til næste år pga. af generel utilfredshed med Hotel Comwell. Det 

handler primært om brud på nogle indgåede aftaler. Skanderborg skakklub er interesserede i at afholde DM 

i de næste 2 -3 år.  

Juniorskak. 

Chesshouse afholder stadig junior træningssamlinger, 6 HK bidrager med støtte til disse træningssamlinger, 

så Claus følger lidt med på sidelinjen, for at se hvordan det går. 

Medlemssituationen: 

Medlemstallet er stadig vigende i 6 HK. Selvom eksempelvis Malling skakklub og tidligere Hinnerup skakklub 

er lukkede, kan det ikke forklare de faldende medlemstal.  

Hvilke klubber kan og vil bidrage med eks. Junioraktiviteter? Chesshouse afholder arrangementer hver 

lørdag og er efterhånden et af de få steder hvor der sker noget. Andre klubber har helt fravalg at have 

noget med juniorer at gøre, ligesom nogle klubber ikke har ressourcerne. Det efterlader 4-5 klubber som 

gør noget/ har mulighed for at gøre noget. 

Kan vi i 6 HK gøre noget for at ændre på medlemssituationen? 

• Facebook-kampagner. Facebook er sandsynligvis den billigste måde at sprede information på, om skak, 

men informationen skal være målrettet! 

• En mulighed kunne være oprettelsen af studenter-trænerjobs. Kan det f.eks. gøres attraktivt for 

studerende at lave skaktræning for børn, hvis de tilbydes flere penge. Det skal kunne sidestilles med et 

studenterjob.  
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• Skaktræning på skolerne vigtig og det er en god metode til at skabe interesse for skak og medlemskab 

af en skakklub. Men børnene kommer ikke af sig selv, vi (skakspillerne) skal selv søge ud på skolerne og 

formidle skakken. 

• Det kunne også være skakfolk udenfor arbejdsmarkedet, (efterlønnere, pensionister og ledige) som 

kunne træne på skoler i skoletiden. 

• Uddeling af reklamer eller ophængning af plakater på skoler og gymnasier. 

• Arrangementer eller lignende, hvor man kan vinde et ½ års medlemskab af en skakklub, eksempelvis via 

skoleskak -hæfte med sjove og inspirerende opgaver. 

Pokalturneringen. 

Der skal findes en dato for pokalturneringen. Hvem og Hvor? 

Kasserer. 

Der skal findes ny kasserer til næste år, det bliver ingen nem opgave. 

Holdturneringen. 

Info om tilmelding til holdturneringen kommer ud snarligt. Det vurderes at den nye betænkningstid kan 

skabe lidt problemer, idet den ikke er en forprogrammeret indstilling i de elektroniske ure.   

 


