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Bestyrelsesmøde i Læseforeningens Skakklub tirsdag d. 17.05.2022 

Referent: Jan Stage 

 

Deltagere: 

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

Fraværende: Arne Christiansen 

 

1. Mødereferatet fra d. 18. november blev godkendt. 

Kristen udprinter en papir-medlemsliste til ophængning i et af skabene i en plastlomme, 
hvor felterne til telefonnumre og e-mailadresser skal være tomme. Det er så op til 
medlemmerne selv at påføre kontaktinformationerne i den ønskede udstrækning. 

Lars har indkøbt en Brobizz til divisionskampene på Sjælland. 

2. Økonomi: 

Foreløbigt overskud på 9-10.000 kr. for året indtil nu. 

3. Hvordan går det i klubben: 

Klubturneringerne er generelt præget af alt for mange afbud. Det indskærpes, at man 
hurtigt efter afbudsdagen skal finde en ny spilledato. Bestyrelsen enedes om, at det er 
hensigtsmæssigt at opdele turneringer med 36-40 deltagere i mindst to grupper for at 
skabe mere lige partier. 

Juniorerne er som forventet i fremgang. Ganske bemærkelsesværdigt har klubben i den 
seneste sæson fået 12 nye seniorer, hvilket i høj grad skyldes skakcaféen. 
Skakoplæringen her har været så succesrig, at mange af caféspillerne har fået smag for 
at spille med i klubbens almindelige interne turneringer og indmeldt sig i klubben. 
Følgeligt halter caféen nu lidt, fordi de tidligere gæster har skiftet de løse partier ud med 
alvorlige turneringspartier. 

4. BoC.A. Juniors: 

Har mistet ca. 12 spillere. Det diskuteres, hvordan juniorarbejdet fremadrettet skal ske. 
For få lærere medfører risiko for nedslidning af de gamle lærerkræfter, så nye lærere 
søges. Glædeligt er det, at Christian Ringsmose er vendt tilbage. 

5. Program for resten af foråret inklusiv generalforsamlingen: 

Generalforsamlingen blev bestemt til afholdelse d. 16. juni. Niels tilvirker invitationen. 
Ringsmose afholder lektion d. 2. juni kl. 19-20 i brugen af online-redskaberne i Lichess 
(hjælp til selvhjælp). Klubmesterskab i lyn d. 9. juni - eventuelt indledes dagen med 
fællesspisning. 

6. Programmet for efteråret: 

Aktivitetskalender udarbejdet på mødet. OM i hurtigskak i fællesskab med Frem og 
Odense Skakklub. 

7. Eventuelt: 

Lars kontakter i nær fremtid kommunen for at undersøge tilskudsmulighederne. 

Klubben søger om at arrangere fællesafslutningen i divisionsturneringen. 


