Jyderup Skakklub – sæson 2010-2011

Kort referat: med blåt fra bestyrelsesmøde, tirsdag 1.juni kl. 19.30 hos Svend,
[indledning small talk fra bestyrelsen] Mødt Erling, Svend, Christoffer og Jens
1.

Fordeling af skakadministrationen mellem bestyrelsen: Uændret

2.

Klubnavn er ændret hos DSU. Hos vor bankforbindelse. Nyt CVR bevis, med samme
CVR-nr: 29722196, er modtaget. Nye vedtægter er opdateret: Lokal tlf bog rettet

3.

Internet: vort nye domæne www.jyderupskak.dk er etableret 1 uge efter
generalforsamlingen. Gradvist bliver alle funktioner opdateret. Vi har betalt for det
gamle domæne 1 år frem, hvor der er indsat script, således at du automatisk kommer
til vor nye side.

4.

Nyt logo til skakklubben. (de gamle Tornved skakspillere, der sidder og spiller skak ved
et bord med hvid dug, er sikkert ikke tidssvarende mere): Svend spørger Ziska om
hendes kontaktperson kan lave vort nye logo med Jyderup Skakklub (samme
udgangspunkt som skoleskak logoet)

5.

Ny klubdag. På generalforsamlingen under eventuelt, var der mest stemning for
onsdag. Det kunne også passe fint med vort samarbejde med Kalundborg Skakklub.
Formanden har frigjort sig, så han kan nu deltage på onsdage: Onsdage blev vedtaget,
dog kun foreløbig i ulige uger

6.

Lokaler: Der skal søges om lokaler primo juni. Procedure er tilsyneladende ændret hos
kommunen. Vi skal nu sende ansøgning til skolen. Ikke blanket længere.
Adgangsforhold til skolen er ikke optimal længere for formanden og andre
handicappet: Vi søger SFO’en. Svend spørger pedel om mulighederne herfor og skab til
vort materiel. Herefter vil formanden officielt sende ansøgning til skolen.

7.

Klubbens øjeblikkelige økonomiske situation. Efter vi har betalt DSU kontingent for
april, i alt 1.874 kr. er saldo ?? Formand har indsendt det godkendte regnskab for
2009 til folkeoplysningsudvalget uden bemærkninger, så jeg forventer at det er
godkendt: Saldo pt 17.884,55 heraf tilhørende 5.100 og 10.216 skoleskakafdelingen,
således er der reelt kun ca 2.500 i kassen. Frederik er i restance (1’ste halvår 2010)
med 225 kr, han bliver nu kontaktet og rykket for beløbet.

8.

Materiel situationen: forventer at modtage ca 10 spil fra Nordea Fonden

9.

Medlemsoversigt: 3 sen + 2 pen + 5 jun + 10 børn i alt 20 medlemmer (1.5.2010)

10. Junior afdelingen. Forventninger, planer og praktisk udførelse: Uændret torsdag, men
fra kl 14.30 – 16.00 og med Christoffer som medinstruktør.
11. Pokalskak stævner. Har ansøgt hovedkredsen om tilskud til stævnet i Nyborg, som
andre deltagere fra hovedkredsen har modtaget efter kvalifikationen i Køge: Vi
trækker vor ansøgning tilbage fra hovedkredsen, idet det er på vort eget initiativ med
forespørgsel til pokalturneringslederen i DSU, vi har deltaget.
12. Teori undervisning med en praktisk del. Gennemgang af vore holdturneringspartier.
Aflevering af partilister til Jens, der gerne opdaterer disse som ”pgn filer”, som
bevarelse, hvor partier senere kan ses på lukket sider i hjemmesiden: Aftalt at vi til
holdturneringer har dobbelte noteringslister, hvor Jens modtager kopi til indtastningen.
Jens klargør en spærret database for partierne, der senere kan spilles igennem.
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13. Samarbejdet med Kalundborg fortsætter med vor turnering med 5-7 runder udbredt
over sæsonen med 1 spillerunde hver måned med start ult. sept. Udgangspunkt er 7
runder med 4 runder i efteråret og 3 runder i foråret. Da vi nu kender holddatoer, vil
jeg foreslå følgende onsdage: 15/9, 29/9, 13/10, 3/11, 1/12, 26/1 og 23/2. Afslutning
og lyn: 30/3. Runde 1, 3, 5 og 7 i Jyderup og runde 2, 4, 6 samt afslutning i
Kalundborg. Indskud ratingafgiften på 20 kr. Flemming fra Kalundborg har fået datoer
og er for så vidt enig heri. Hvis kun 5 runder slettes runderne i 2011: Aftalt 5 runder,
med onsdage 15/9-29/9-13/10-3/11-5/1 og afslut og lyn 30/3 (ulige uger).
Kalundborg skal dog først acceptere dagene før vi udsender indbydelsen.
14. Klubturneringen. (Bedst udvikling over forventet score i den fælles turnering):
uændret
15. Holdturneringen [oplæg 1 A-hold og 1 B-hold]. Forventet tilmelding medio september
2010. Hvad betyder det nye administrationssystem i hovedkredsen for os? Vi skal
huske brugernavn og password som adgang, når vi indberetter kampe og
stamoplysninger.
16. Aktivitetskalender for 2 halvår 2010 og 1.halvår 2011. Husk at tage kalender med: Vi
starter: onsdag 1.9. Juniorafdelingen starter torsdag den 26.august. Holdturnerings
uger: uge 45, 47, 49, 3, 5, 10 og 12. Kalender fabrikeres før sommerferien, vi skal lige
afstemme junioraktiviteterne først.
17. Andre aktiviteter som bestyrelsesmedlemmer vil drøfte. Skriv gerne en mail herom til
formanden, som udsender den til alle således at vi kan tænke store tanker inden
mødet.: Ansøgning 1.oktober til Holbæk Kommune om tilskud til udstyr og rekvisitter,
hvor vi ansøger om køb af projektor, så vi alle kan se udvalgte partier samt vore børn
kan se varianter mv. på en moderne måde. – Publikation af virksomheder 2010 i
papirkurven, da det virker suspekt og firma kun ude på at snøre os for penge.
Vi ses til mødet hos Svend, hvor vi forhåbentlig får en konstruktiv og positiv debat om vor
klub.

Kan vi evt. bruge dette logo til Jyderup Skakklub: Ja, Svend
kontakter Ziska, for at høre om hendes kontaktperson, professionel grafiker kan lave det lidt
om, så der står Jyderup Skakklub i stedet for Jyderup Juniorskak.
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