
Bestyrelsesmøde 27.maj 2003 

Tornved Skakklub, afholdes hos Svend Ellegaard Christensen 
 

1. Velkommen og ”smånyt” fra medlemmerne. 
 
2. Fordeling af skakarbejdet mellem bestyrelsen? 
 
3. Hvad lægger vi vægt på i 2003/2004. Vi skal fortsat have det sjovt,  holdkampe, (A-hold). 

Evt B-C hold?  
 
4. Skoleskak 

4.1. Privat regi hos Svend Ellegaard Christensen fortsætter? / alternativer! 
4.2. Skaklejr? 
4.3. Økonomi? 
4.4. JGP stævne i Tornved med sponsor CTS DATA 

4.4.1. Tidspunkt 
4.4.2. Lokaler 
4.4.3. Organisering 

 
5. Hjemmesiden ajourføres min. hver uge i skaksæsonen. (onsdage) 

5.1.  Hvad skal vor hjemmeside indeholde? 
5.2. Så snart medlemmerne har @ mail adresser, ønskes dette meddelt formanden. Det er 

meget effektivt og hurtigt at sende beskeder rundt, evt  som særlige nyhedsbreve m.v. 
indenfor klubben. 

5.3. Tornved Skakarkiv udbygges på ”nettet” Mål resultater sidste 10 år. 
5.4. Skal vi have vort eget domæne.? Samarbejde med webhotel? 
 

6. Materiel. Har vi nu ajourført materiel som fuldt moderne? 
 
7. Venskabsklubben: Kalundborg. Det fortsætter vel? Vort udspil er vist nødvendig? Turnering 

med start i efteråret? 
 
8. Annonce i f.eks. Jyderup Posten, at vi begynder skak? 
 
9.  Klubturneringen. 2 partier pr. aften med modsatte farver mod samme spiller.? 
 
10.  Nye lokaler 9 B,C på Jyderup Kommuneskole. Højhuset. Hyggelige lokaler, incl vort eget 

materielskab? Jeg har søgt Tornved Kommune om lokalerne.  På generalforsamlingen 
efterlystes der faste arrangementer, hvordan? Skal vi udarbejde en talon / kalender, hvor 
man kan sætte kryds ud for deltagelse. (forpligtiger sig) 

 
11. Start klubaften kl 19.00 (afslutning ca kl 22.00)  
 
12. Teori 1 gang pr .måned?  
 
13. Kopi af noter af holdskak-partier til gennemgang af Svend, hvor vi samler sammen til en 

teoretisk gennemgang. Jens Lundberg modtager gerne partilisten for registrering. 
13.1. Samtidig udgives  partierne på ”nettet” via klubbens hjemmeside (let beskyttet af 

koden ”dronning”) 
13.2. Statistik for de spillede partier i Tornved Skakklub (på nettet 

 
14. Aktivitetskalender for 2. halvår 2003 og 1. halvår 2004 
 
15. Den gamle protokol  / skakklubbens historie. 


