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Bestyrelsesmøde i Læseforeningens Skakklub torsdag d. 18.11.2021 

Referent: Jan Stage 

 

Deltagere: 

Lars Munk Jensen, Arne Christiansen, Kristen Sørensen, Niels Sandmann og Jan Stage 

 

1. Mødereferaterne fra d. 16. september og 4. november blev godkendt. 

Lars fortalte, at sekretæren ikke udarbejdede referater fra bestyrelsesmøderne i perioden 
medio 2018 - medio 2021. 

Kristen sørger for at udprinte en papir-medlemsliste med kontaktinformationer om 
telefonnumre og e-mailadresser til ophængning i et af skabene i en plastlomme. 

2. Økonomi herunder U-DM: 

Kristen anbefalede af sparehensyn at anskaffe en Brobizz (koster engangsbeløb på 200 
kr.) til divisionskampene på Sjælland. Bestyrelsen besluttede trods gebyrerne at 
bibeholde MobilePay grundet juniorerne, men der kan spares penge ved mindre brug 
heraf. Økonomien fra U-DM er endnu ikke færdiggjort. Samlet forventes for året et 
overskud på ca. 40000 kr. 

3. Hvordan kører klubben (café, klub-, hold- og pokalturneringerne): 

U-DM var arrangementsmæssigt en succes. Desværre vandt klubben ikke så mange 
medaljer som sidste år - kun Villads Sandmann vandt sølv i U-10. 

Pokalturneringen: Femteholdet gik videre fra 1. runde i Nyborg, så klubben stiller med 
hele fem hold til 2. runde i Faaborg. 

Holdturneringen: FSU har endnu ikke udmeldt antallet af hold, der omfattes af ned- og 
oprykninger mellem Fynsserien og Serie 1. Klubben er utilfreds med holdturneringens 
hidtidige afvikling, og det skyldes: 1. Den på hovedkredsmødet i 2020 besluttede nye 
betænkningstid i Serie 1 (40 træk på 90 min., derefter 15 min. plus opsparet tid til resten 
samt 30 sek. pr. træk gennem hele partiet) blev ikke implementeret ved rækkens opstart. 
2. Rundelægningen skete ikke under hensyntagen til at undgå, at klubberne skulle 
opstille flere hold på samme spilledag (Klubbens fem seriehold skulle alle spille på 
udebane mandag d. 15/11). 3. Indtastningen af resultater for serieholdene på DSU’s 
hjemmeside er sket markant langsommere end i Divisionsturneringen. 

Klubturneringen: Det er glædeligt, at næsten alle de udskudte partier nu er blevet spillet. 

Skakcafé: Flere faste spillere, men stor styrkeforskel disse imellem. Behovet for mere 
struktur og undervisning vurderes løbende. 

4. Bo.C.A. Juniors: 

Stort spænd mellem spillerne. Undervisningen giver flere spillere på højt niveau, 
ligesom mellemgruppen flytter sig. Færre undervisere kan besværliggøre løftet af 
nederste gruppe. Bo.C.A. var altdominerende i Odense- og Fynsmesterskaberne i 
skoleskak. 

5.Forårsprogram: 



 2

FSU bør spørge os om afholdelse af Fynsmesterskabet - vi afholder det gerne. 
Aktivitetskalender for foråret udarbejdet på mødet. 

6. Hjemmeside samt PR-hjælper i Brugerhuset og Tarup Centret: 

Møde med hjælperen for afklaring af omfanget af hans hjælpemuligheder, herunder om 
han vil bevirke til et fremstød for skakspillet i Tarup Centret. 

7. Sports Academy Denmark: 

Den nystartede sportsefterskole 300 m. fra klubben har nyligt indgået et samarbejde 
med os, så de kan udbyde et efterskoleophold med en mulighed for at dygtiggøre sig i 
skak. Nyheden blev d. 16. november nævnt nederst i de korte nyheder på DSU’s 
hjemmeside: https://nyheder.skak.dk/2021/11/16/kort-nyt-uge-45-4/ 

Efterskolen har udgivet en folder herom: https://sportsacademydenmark.dk/wp-
content/uploads/2021/11/Skakfolder-ESAD.pdf 

Eventuelt undersøge muligheden for et samarbejde med dem om afholdelse af pige-DM. 

8. Eventuelt: 

1. Et møde med kommunen i nær fremtid for at undersøge tilskudsmulighederne. 

2. Julefrokost: Corona-situationen gør, at vi venter 2-3 uger med invitationen for bedre 
at kunne vurdere forholdene til den tid, herunder myndighedernes anbefalinger 
vedrørende juleforsamlinger. 

9. Næste bestyrelsesmøde: torsdag d. 3. marts 2022 kl. 19.15 i Brugerhuset. 


