Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 17. august, afholdt i klubbens lokaler.
Deltagere: Niels-Peter – Flemming – Bjarne – Jacob – Jørn. Jørgen meldt afbud.
Følgende blev drøftet iht dagsorden og der blev truffet de anførte beslutninger.
!. Referat fra sidste møde.
Referatet godkendt.
2. Forberedelse af Generalforsamling.
Bjarne køber smørrebrød – Jørn øl/vand.
Jørn afklarer, hvor mange der deltager og meddeler antal til Bjarne. Der købes til 3 mere
end forventet deltagerantal.
3. Nyt bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen foreslår Palle.
4. Præmier på Generalforsamling
Vedlagte forslag godkendt.
5. DM i hurtigskak.
Annonce kommer i Skakbladet, udkommer 15. sept. Udgift dækkes af DSU. Annonce
lægges på hjemmesiden (Jørn) og Skak.dk (Niels-Peter og Henri).
Niels-Peter har sørget for professionel turneringsleder Peter Svendsen.
Præmier fra DSU til ” Åben række”. DM for kvinder står Hvidovre Skakklub for 2. præmien
plus øvrige præmier per 10 tilmeldte spillere i begge rækker.
Inkluderet deltager indskud – tilskud fra DSU – tilskud fra KSU for live transmission og salg
af smørrebrød og øl/vand – kan der forventes et overskud til klubben på 8 til 10 tkr.
Det fastholdes, at ingen fra klubben deltager. Vi skal gennemføre et arrangement helt i
top, så derfor behov for max indsats fra klubbens medlemmer. Total køreplan udarbejdes
når vi kommer nærmere den 27. og 28. november
6. Junior turnering for Børn og Unge i Hvidovre.
Der skrives til alle skak ansvarlige på skolerne og reklameres for turneringen. Artikel i
Hvidovre Avis eventuelt også en annonce.
Ansøgning om tilskud til præmier i form af medaljer, pokaler mv., sendes til Kulturtoget,
der har midler til at bevilge et beløb til denne aktivitet. Ansøgning sendes, når det sidste er
afklaret med Thorbjørn Bromann, skole skak repræsentant i Hvidovre Kommune.
7. Urmatch mod Damhus.

Niels-Peter har kontakt til Ernst Mader og spillerne matches iht rating. Potentielt 18 fra
Hvidovre har meldt sig. Endelig liste udarbejdes efter den 24. august. Jørn ringer og får
endelig tilmelding.
8. Tilmelding til intern efterårsturnering.
Jørn får endelig tilmelding og turneringen rates internt og opdeles sandsynligvis i to
grupper á hver 10,
Indskud 100 kr.
Først ved klubmesterskab i foråret inddeles i indledende grupper med spredt rating og
efterfølgende finale grupper.
9. Regnskab og budget
Godkendt
10. Eventuelt
Intet væsentligt.

Referent: Jørn

