
Jyderup Skakklub – sæson 2011-2012 

Side 1 af 1. Vi ses til mødet hos Svend, hvor vi forhåbentlig får en konstruktiv og positiv debat 
om vor klub. 
 

Bestyrelsesmøde, onsdag 25. maj kl. 19.30 hos Svend, Jyderup.  
 

 
[indledning small talk fra bestyrelsen] 
 
1. Fordeling af skakadministrationen mellem bestyrelsen 

 

2. Forslag fra generalforsamlingen til gennemdrøftelse 

 
3. Internet: vort gamle domæne www.tornvedskak.dk er ophørt, da vi havde betalt 1 år 

frem. Ny side http://www.jyderupskak.dk kører som den skal, dog skal arkiv opdateres 
i løbet af sommeren. Antal besøg på hjemmesiden oplyses. 

 
4. Lokaler: Der skal søges om lokaler primo juni. Procedure er, at vi skal sende ansøgning 

(mail) til skolen. Adgangsforhold til skolen er ok for formanden og andre handicappet. 
 

5. Klubbens øjeblikkelige økonomiske situation. Formand har indsendt det godkendte 
regnskab for 2010 til folkeoplysningsudvalget uden bemærkninger, så jeg forventer at 
det er godkendt. 

 
6. Materiel situationen 

 
7. Medlemsoversigt: 12 børn + 5 juniorer + 2 sen + 3 pens i alt 22 medlemmer 

(1.5.2011)                                                     
 

8. Junior afdelingen. Forventninger, planer og praktisk udførelse.  
 

9. Pokalskak stævner. 
 

10. 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. 

 
11. Samarbejdet med Kalundborg fortsætter med vor turnering med 5 runder udbredt over 

efterårs sæsonen med start i september. Udgangspunkt er 5 runder, men vi er åbne 
overfor evt. 7 runder. Da vi kender holddatoer, vil jeg foreslå følgende onsdage: 7/9, 
21/9, 5/10, 26/10 og 23/11. Afslutning og lyn: 28/3-12. Runde 1, 3, 5 i Kalundborg og 
runde 2 og 4 samt afslutning i Jyderup. Indskud ratingafgiften på 30 kr 

 
12. Klubturneringen. (Bedst udvikling over forventet score i den fælles turnering) 

 
13. Holdturneringen [oplæg 1 M-hold og 1 B-hold]. Forventet tilmelding medio september 

2011.  
 

14. Aktivitetskalender for 2 halvår 2011 og 1.halvår 2012, vedhæftet kalender. Husk at 
tage kalender med. Samme fremgangsmåde som sidste år. Vi starter onsdag 24.8. 
Juniorafdelingen starter torsdag den 25.august.  

 
15. 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. 

 
16. Eventuelt 
 

 



Jyderup Skakklub 
 
 
 
 
Pluk fra generalforsamlingen 27.april 2011: 
 

• undervisning skoleskak Gislinge 
• Pige DM i Jyderup 2012 
• Hjælpetræner 
• Kursus 400-500 kr 
• Aktivitetspuljer søges 

o spillertrøjer juniorer under 25 år (20 stk. x kr. 250) 
o undervisningsmaterialer i form af skak bøger 

•  



Referat af bestyrelsesmødet i Jyderup Skakklub 25.maj 2011.
Deltagere: Svend Ellegård, Christoffer Ellegård, Jens Lundberg, Claus Jensen og Erling Bruun.

1. Samme fordeling af posterne som sidste år, 

2. Der bliver søgt om trøjer og hæfter til 40-50,-kr. til Oktober.
Svend søger 2-3 hjælpetrænere til skoleskak til 1500 kr.
Pige DM afholdes på Jyderup kommuneskole 2 weekend i Marts.
Dragsholm slog møn og bliver i a-rækken.
Svend har købt 3 bøger af Arthur Jusopov til 3 års lektioner. 

3.Jens har lavet et velkomstbrev til nye medlemmer.
Der blev ændret nogle websteder.

4.Vi søger om lokaler med internet i B-fløjen.

5.14.097,05 kr. i beholdning.
scannet og forventet godkendt af kommunens folkeoplysningsudvalg

6.ingen indkøb det første halve år.

7. 21 medlemmer

8.Vi kan søge om en instruktør.
Torsdag 15-16.30 15 min. teori undervisning med den nye bind 1.bog.

9.Ingen deltagelse i Pinsen.

10.Vi køber Fritz skakprogram til bog undervisning.

11.Samarbejdet fortsætter 1 år endnu.

13.Spørge personlig om tilgang til Mesterholdet.
B-hold?

14.Kalender. Start 17.august. Lægger turneringer og lektioner fortrinsvis i ulige uger.

15.Ingen.

med venlig hilsen Erling.


