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Referat af bestyrelsesmøde 27. august 2008 hos Kasper.
Tilstede:
Afbud:

TL, JLN, NRN, NK, HM, LKJ & KWD
BSH & MB

1. Gennemgang af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2. Meddelelser
NRN og TL delte CD-rommer ud under GM simultanen på Hovedbanegården ifm. Politiken
Cup.
8.HK er ikke overvældet af begejstring over Divisionsturneringens rundeplanlægning.
NSU har 16 elektroniske ure til låns, hvis Reglementsændringen kræver digitale ure.
Frederikssund har ansøgt om kr. 2.000,- til deres 100 års jubilæumsturnering som vi yder i
tilskud i 2009 budgettet.
Allerød har ansøgt om kr. 2.000,- til juniorernes frugtordning, som vi bevilger igen i år.
Ålsgårde har ansøgt om kr. 1.000,- til stormestersimultan ifm. deres jubilæum, som vi
bevilgede.
Roskilde har ansøgt om kr. 3.000,- til deres 100 års jubilæumsturnering i Efterårsferien, som
vi bevilgede.
Jyllinge Skakklub er slået sammen med Egedal og hedder nu Egedal-Jyllinge Skakklub.
LKJ køber ikke de planlagte DGT-boards før softwaren er udviklet færdigt.
3. Medlemsstatus
Vi har dags dato 397 seniorer, 119 pensionister, 61 børn og 27 juniorer.
Klubkassererne skal selv holde øje med seniorer, der overgår til pensionister, da systemet
ikke registrerer denne aldersovergang automatisk.
4. Holdturneringen
LKJ lægger indbydelsen ud på nettet. KWD omtaler denne i et nyhedsbrev til
klubformændene. Tilmelding og styrkeliste skal indgives senest 25. september.
5. Regnskabsstatus
Opkrævningen for 3. kvartal er sendt ud til klubberne.
6. Juniorarbejdet
I Politiken Cup i Helsingør deltog en junior fra 8.HK.
I Baltic Sea Cup deltog to juniorer fra 8.HK.
Formidlingen af information omkring juniortilskud sker primært via. 8.HKs hjemmeside.
KWD fremhæver dette i nyhedsbrevet.
LKJ fremhævede Göteborg Cup som eksempel for tilskudsgivning.
Claes planlægger en juniortræningssession den 28. september mhp. at styrke holdet til
JuniorholdDM.
Kredsbestyrelsen (Lars Hallgren, Nicolai Siim Larsen, Christopher Pedersen, Jens Peter
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kredsmesterskabet i Skoleskak.
7. Kommende projekter
Esmat Guindy har kreeret en skabelon målrettet udsendelse til tidligere medlemmer.
Hovedkredsen vil opfordre klubberne til at benytte sig af dette. KWD omtaler materialet i
nyhedsbrevet.
8. Status fra NSU
Fredag den 5. september 2008 afholder NSU næste bestyrelsesmøde efterfulgt af
formandsmøde.
9. Status fra Bornholm
Intet nyt.
10. Status fra Roskildekredsen
Roskilde Skakklub afholder 100 års jubilæumsturnering i uge 42.
11. Eventuelt
LKJ planlægger stadig at afhænde 8.HK’s lager af t-shirts til NRN.
Næste bestyrelsesmøde planlægges til onsdag den 7. januar 2009 hos TL.
Mødet slut kl. 20:30.
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