
Gribskov Skakklub  
Bestyrelsesmøde / Klublokalet i Helsinge  
Tirsdag den 26/4 2022. 

Tilstede :

Jan Søes,  Vinni Nørremark, Finn Eldor, Ali Araghi, Jette L. Pedersen ,  Lone Baadsgaard . 


Dagsorden :


1. Struktur for vore turneringer.

2. Søndagshold 

3. Holdturneringer mv.

4. Samarbejde med andre skak klubber

5. Klubbens økonomi 

6. Bestyrelsens arbejde og opgavefordelingen 

7. Evt.


Ad 1.

Det er vigtigt, at vi på sigt tager et behørigt hensyn til, at klubben også har og måske får nye 
medlemmer og især børn og unge, der kan have svært ved at deltage i turneringer som varer til 
langt ud på aftenen. Der er igangsat et projekt, hvor vi prøver at få børn og unge fra området til at 
spille skak. Det forsøges at lave særlige hold og turneringer for børn og unge fredage 
eftermiddage. Der er allerede udarbejdet et særligt materiale, som specielt henvender sig til børn 
og unge, og Ali vil sammen med Viggo , Leif og Rasmus stå for arrangementet. Samtidig bliver  
der indhentet såkaldte børneattester, for de personer der er involveret i projektet. Ali er ansvarlig 
for projektet og sørger for, at der reklameres på forskellig vis.


Ad. 2.

Der er i 8. hovedkreds et forslag til ny holdstruktur, for den kommende sæson. Det er dog lidt 
uklart hvordan denne nye struktur for holdkampe kan praktiseres. Det nye er, at der vil blive et 
såkaldt søndagshold i en særlig tilrettelagt turnering, hvor små klubber kan gå sammen og lave et 
fælles hold, og der kan samtid oprettes hold med bare 6 personer. Vi er i bestyrelsen ikke helt 
enige, men vil følge udviklingen, og der vil på den kommende Generalforsamling i slutningen af 
maj måned blive taget en endelig stilling .


Ad 3.

Vi vil stadig etablere et 8 - mands /kvinde - hold der skal spille i A- rækken. Der vil måske også 
være tale om, at vi opretter endnu et hold - enten i C-rækken som et 4- mands hold, eller et hold i 
den nye struktur, hvor to klubber danner et fælles hold.


Ad 4. 

Vi har drøftet de hidtidige erfaringer med at samarbejde omkring aktiviteter med andre klubber i 
området. Der er delte meninger i bestyrelsen omkring dette klub samarbejde - men vi må også her 
tage en fælles beslutning om i hvilket omfang og hvordan et samarbejde kan foregå. 


Ad 5.

Som det tidligere er fremgået har klubben stadig en rimelig god økonomi , hvilket også betyder, at 
vi må drøfte hvordan vi ellers kan arrangere os som skak klub med gode og givtige aktiviteter. Da 
økonomien er rigtig god, har vi indtil videre besluttet, at medlemmers deltagelse i interne 
turneringer, dvs., Klubturnering, Hurtigskak turnering fremover er gratis, og der vil ikke længere 
blive opkrævet et deltagergebyr. Dette indebærer samtidig, at vi går væk fra, at der ved 
turneringer er såkaldte penge - præmier. 

Dette gælder dog ikke en deltagelse i Gribskovmesterskabet, der arrangeres i et samarbejde med 
Nordkalotten. 


Ad 6.

Bestyrelsen har drøftet opgavefordelingen således som den ser ud i øjeblikket. Der er en stor og 
væsentlig opgave som Web - master - en opgave som Ali hidtil med stor succes har varetaget, 



men som han gerne vil aflastes en smule fra. Dette betyder at Vinni i et vist omfang vil påtage sig 
nogle af opgaverne. Af andre opgaver er der, Kassereren , som Jette varetager på fin vis, der er 
revisor opgaven som Markus også klarer fint, der er formanden, som er klubbens ansigt udadtil og 
varetages på god vis af Vinni. 

Der er desuden flere andre opgaver som bestyrelsen varetager, herunder udarbejdelse af 
aktivitetsplan, Holdopstilling, Planlægning af turneringer, Kampdommer, Serviceopgaver (øl, vand 
og kaffe), og ikke mindst kontakten til 8. hovedkreds og de øvrige skak - klubber. 


Ad 7.

Der indkaldes til den årlige Generalforsamling mandag den 30/5 2022 i Helsinge /klubben. Vi vil 
indkalde til mødet med start kl. 18.30 med spisning mv. / og præmieoverrækkelse - og selve 
Generalforsamlingen med start kl. 19.30 


For referatet 


Hillerød den 2/5 2022


Finn Eldor 



