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Dansk Skoleskak, Vejle Kredsen 
 

 
 
 
 

 
Referat: Bestyrelsesmøde i Vejlekredsen 

 
 
Afholdt: Onsdag d. 19. august 2015. Kl. 19-21 på Kolding Stadsarkiv, Nicolai, 

Skolegade 2B, 6000 Kolding. 
 

Deltagere:  Erik Pontoppidan (Kirkebakkens Skoleskak & Hældagerskolen) og Lene Wul 
(Sct. Michaels Skoleskak & Skakklubben Springeren)  

 
 
 
 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden og udpegning af referent. 
2. Opfølgning på referat fra sidste møde 
3. Orientering fra formanden & nyt fra Dansk Skoleskak 
4. Økonomi – ny kasserer 
5. Orientering fra forældre, ung- og øvrige ansvarlige 
6. Endelig GP planlægning og implementering af DSU’s ungdoms GP-system 
7. Yess2chess projektet 
8. Kommunemesterskaber 
9. Hjemmeside 

10. Opstartsmøde 
11. Vidensdag 
12. Ansøgning NM 
13. Næste møde  
14. Evt. 

 
Dagsorden 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden og udpegning af referent. 
Dagsorden godkendt m tilføjelse af punkt 12. LW udpeget til referent. 
 

2. Opfølgning på referatet fra sidste møde (er alle beslutninger effektueret?). 
Der blev evalueret på, om vi havde fået fulgt op på alle beslutninger. Vi mangler 
at få konfirmeret med Hældagerskolen om de vil stå for en GP. Erik lovede at få 
lavet en aftale med dem, herunder en konkret dato.  
Lene følger op på om Bakkeskolen vil afholde holdkvalifikation. Er det ikke 
tilfældet, gør Sct. Michaels Skole det.  
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3. Orientering fra formanden & nyt fra Dansk Skoleskak. 
Kredsen havde via Erik fået en henvendelse fra DSS med meget kort varsel om 
Kirkebakkeskolen ville afholde NM. Der var enighed om, at det ikke var muligt ud 
fra de nuværende ressourcer og i betragtning af det meget korte varsel (før 
sommerferien). DSS har efterfølgende valgt selv at afholde NM i København.  
 

4. Økonomi – ny kasserer 
Thomas Hansen har desværre meldt fra som kasserer grundet ressourcer. Henrik 
Clausen har sagt ja til at overtage.  Det skal derfor nok findes en anden revisor. 
Der mangler at få overført konto fra Torben Simonsen til Henrik Clausen.   
 

5. Orientering fra forældre-, ung- og øvrige ansvarlige. 
Der var ikke mødt nogen af de ansvarlige op. Derfor intet nyt. 
 

6. Endelig GP planlægning og implementering af DSU’s ungdoms GP-system 
Formanden understregede nødvendigheden i hurtigst muligt at få de sidste datoer 
på plads i kalenderen. Derudover har der været forhandlet med DSU om et 
samarbejde, hvor Trekant GP-turneringerne anvender DSU’s turneringssystem og 
at turneringerne indgår som en del af DSU’s nye Ungdoms Grand Prix. Fra DSU’s 
side har man lovet, at systemet er klar til vores første GP. Bestyrelsen besluttede, 
at indgå dette samarbejde med DSU, hvilket giver mulighed for at bruge de lokale 
skakklubber som en skakmæssig ressource i forbindelse med 
turneringsafholdelse.  Der er allerede indgået aftale med Horsens Skakforening 
om at stå for turneringsafviklingen til den første GP i Horsens/Stensballeskolen. 
 

7. Yes2chess-projektet.  
Formanden har haft afholdt et møde med repræsentanter fra Køge skakskole, som 
har fået ansvaret for afviklingen af yes2chess-projektet.  
http://yes2chess.org/denmark/ 
Yes2chess er et samarbejde mellem DSU og Entercard, hvor der er mulighed for 
de forskellige skoleskakklubber/skoler at spille skak med andre børn i hele 
verdenen. Der planlægges afholdt en række turneringer i Danmark i den 
kommende sæson – både på yes2chess-skakserveren, men også regionale 
mesterskaber og en afsluttende landsfinale, der kvalificerer til et betalt ophold og 
afsluttende finale i London.  
Kredsen afventer et mere konkret udspil fra Køge skakskole – og formanden vil 
informere medlemsskolerne om denne nye mulighed for at spille skak på nye 
måder. 

 

8. Kommunemesterskaber 
Til LU-mødet i år blev det vedtaget, at kommunemesterskaber igen kunne indgå 
som kvalifikation til DM i Skoleskak. Kravet er, at de så vidt muligt afholdes i 
skoletiden på en hverdag i oktober. Der skal være deltagelse af mindst tre skoler 
fra samme kommune, der hver har mindst ti deltagere. 
 
Både Horsens, Vejle og Kolding har så mange medlemsskoler, at det er oplagt at 
undersøge muligheden for at afholde et kommunemesterskab. Formanden sender 
en mail rundt til de 3 byers skoler med opfordring hertil.  

 

9. Hjemmeside 
Formanden har oprettet en ny hjemmeside, som er mere opdateret til de nye 
behov og krav fra de nye medlemsskolers side. Feedback og kommentarer 
modtages gerne til vejle@skoleskak.dk 
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10. Opstartsmøde 12. September og velkomst til nye skoler 
DSS har meldt tilbage, at det ikke er muligt at kombinere vores GP1 med et 
opstartsmøde.  Horsens/Stensballeskolen vil gerne tage teten på et opstartsmøde, 
og det blev besluttet at formanden aftaler nærmere med Stensballeskolen.  
 

11. Vidensdag om skoleskak. 
Erik deltager i Vejle d. 7. Oktober. 
 

12. Ansøgning NM 
Kirkebakkeskolen har et hold med til NM i weekenden d. 11-13. september og har 
ansøgt om 1000 kr. i tilskud til holdet. Ansøgningen blev bevilget.  
Formanden ønskede at få nedskrevet kredsens regler på dette område, og det 
blev besluttet, at kredsen yder 500 kr. pr. hold til DM for hold – og efter behov til 
NM for hold.  
 

13. Næste møde 
Formanden sender en doodle ud pga. så få deltagere til dagens møde.  Det 
bestræbes at lægge næste møde i ugen fra d. 9-13. November. 

 

14. Eventuelt 
Den aktive bestyrelse er meget begrænset. Både pga. sygdom og manglende 
engagement fra flere bestyrelsesmedlemmer. Formanden vil skrive til alle 
medlemsskoler om der er nogen, som vil indgå mere aktivt i det løbende 
bestyrelsesarbejde.  
 

 
 
 


