
Skoleskak Vejlekredsen, Kredsmøde          Vejle d. 04.10.2017 

Deltagere:  
Erik Pontoppidan, Pernille Haargaard, Jesper Bondo Medhus, Claus Marcussen  
 
Mødets punkter: 

1. Godkendelse af dagsorden og udpegning af referent. 
2. Opfølgning på referatet fra sidste møde 
3. Aktiviteter 
4. Økonomi 
5. Bordet rundt, relevant info. 
6. Eventuelt. 

ad 1) Dagsorden godkendt. Referent Pernille. 

ad 2) Referat godkendes. 

ad 3) Træningssamlinger er ikke arrangeret endnu. Der tales om afholdelse af mindst én 
samling i hver af byerne Vejle og Fredericia. Datoen 18. november nævnes for afholdelse 
i Vejle, men det er ikke endeligt bekræftet. Bestyrelsen håber også på en samling i 
Kolding. 

Kredsmesterskab/Kvalificering til individuel DM bliver lørdag d. 4. november i 
Fredericia. 

Angående kredsmesterskab for hold/kvalificering til hold DM vil vi i første omgang 
spørge Springeren Kolding om de er interesseret i at afholde (Januar) 

Aktiviteter vedrørende skoleskak bør vi have det på hjemmesiden og Facebook når dato 
kendes. 

Ad 4)  Der har tidligere været søgt om tilskud til træningssamlinger hos Sydjysk 
Hovedkreds DSU. Det vil vi se på når første samling er planlagt. 

Der er modtaget en ansøgning vedr. tilskud til deltagelse i Tjele skaklejer som Pernille 
skal have bragt videre til Henrik kasserer. Pernille følger op på om der er sket udbetaling 
til de efterspørgsler der har været. 

Der er også en udgifter i forbindelse med pokaler før kredsmesterskab. Manglende pokal 
indkøbes af Jesper. Indgravering er meddelt i gang af Lene Wul og Jesper. Der er lagt en 
plan for at få alle pokaler klar til d. 4. november. 



Budget fra tidligere møde skal bruges til at ansøge penge fra Dansk skoleskak til 
Vejlekredsens budget. Budget indeholder dog flere samlinger end de nu planlagte. Der 
aftales ikke et konkret beløb som budget nedskrives med, men antallet af 
træningssamlinger bør reduceres, da det ikke er realistisk at nå de tidligere forventede.    

ad 5/6) Forældrehenvendelse om opdatering af hjemmesiden. Jesper har opgaven. 
Pernille tilsender de seneste mødereferater, der også skal ind på hjemmesiden. 
Der tales om hvordan medlemsskolerne kan blive mere aktive. Evt hvordan forældre kan 
blive mere aktive. Eller hvordan de ældste skak-elever kan gøres aktive i at undervise 
mindre skak-elever. Kan guleroden her evt. være løn – ikke nødvendigvis som penge, evt 
som biografbillet eller andet. Intet konkret aftales, men måske en ide til fremtiden. 


