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Bestyrelsesmøde i Læseforeningens Skakklub torsdag d. 16.09.2021 

Referent: Jan Stage 

 

Deltagere: Lars Munk Jensen, Arne Christiansen, Niels Sandmann og Jan Stage 

Fraværende: Kristen Sørensen 

 

1. Lars var glad for de nye bestyrelsesmedlemmer og bød dem velkommen. 

2. Konstitueringer: Lars Munk Jensen formand, Arne Christiansen næstformand, 
Kristen Sørensen kasserer, Jan Stage sekretær og Niels Sandmann materialeforvalter. 

3. Lars fortalte, at organiseringen af ungdoms-DM i weekenden d. 1.-3. oktober var ved 
at være på plads. 

4. Lars sørger for en medlemsliste til at hænge i et af skabene med kontaktinformationer 
om telefonnumre og e-mailadresser. 

5. Jan spurgte til de manglende referater af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder fra 
årene 2019 og 2020 i arkivet på hjemmesiden. 

6. Jan gentog fra generalforsamlingen, at Ejby og Nørre Åby Junior muligvis i 
Fynsserien ville stille med et fælles hold, og at vi for at hjælpe FSU skulle forhøre os 
om muligheden for at stille med et ekstra hold hos holdturneringsleder i FSU Carsten 
Sørensen. 

 

Møde om klubbens hjemmeside torsdag d. 4.11.2021 

 

Deltagere: Lars Munk Jensen, Niels Sandmann, Jan Stage og Ruben Jepsen 

 

1. Jan påpegede, at introduktionssiden for muligt nye spillere kan tilgås fra hele tre 
steder på hjemmesiden (øverst midtfor, til venstre og længere nede til højre). Han 
ønsker feltet længere nede til højre anvendt til ”Dagens udfordring” (dagligt tre nye 
skakopgaver i forskellige sværhedsgrader) fra Shredderchess, sådan som man kan se det 
gjort på Frems hjemmeside. 

2. Jan efterspurgte direkte links på hjemmesiden til resultater og stillinger indenfor 
hold-, pokal- og enkeltmandsskak. 

3. Ruben ændrede navnene på de fratrådte bestyrelsesmedlemmer til de nyligt tiltrådte 
bestyrelsesmedlemmer på siden ”Bestyrelsen” under rullemenuen ”Klubinformation”. 

4. Niels blev udpeget til være administrator for hjemmesiden med Lars og Jan som 
medadministratorer. Forskellige muligheder for punkterne 1 og 2 blev drøftet, men man 
valgte på daværende tidspunkt ikke at enes om nogle faste beslutninger. 

5. Det er ønskværdigt med flere skribenter på hjemmesiden med nye artikler, som det 
var tilfældet i tidligere tider med ”Læsehesten”. 

6. Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 18. november kl. 19.30 i Brugerhuset. 


