
Skoleskak Vejlekredsen, Kredsmøde          Vejle d. 10.05.2017 

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

1. Godkendelse af dagsorden og udpegning af referent. 
2. Opfølgning på referatet fra sidste møde 
3. Bestyrelsen konstituerer sig selv 
4. Praktisk, fx Vejekredsen E-mail 
5. LU-møde 
6. Ansøgninger 
7. Aktiviteter, inkl. evt. Træningssamlinger 
8. Økonomi 
9. Orientering / bordet rundt, relevant info. 
10.Eventuelt. 

ad 1) Dagsorden godkendt. Referent Pernille. 

ad 2) Referat gennemgås og godkendes. 

ad 3) Pernille Haargaard er formand 
Erik Pontoppidan er næstformand 

ad 4) Pernille undersøger hos skoleskak om der er andet end E-mailen der skal 
omadresseres.  
Både Erik og Pernille forventes at blive modtagere.  
Hjemmesiden oplyses allerede overgivet til Jesper fra Lene. Han overvejer hvordan 
hjemmesiden bedst køres videre. 
I dag hedder hjemmesiden Vejlekredsen.wordpress.dk og Jesper ønsker bl.a. adressen 
nemmere. Det ønskes at der lægges lidt aktuelt ud på hjemmesiden, hvilket vi alle må 
bidrage til at få sendt til Jesper. 
Jesper vil også se på om der kan komme flere links til relevante turneringer direkte på 
hjemmesiden, så det hele bliver nemt at overskue/tilmelde. Vi er glade for Jespers 
energi til hjemmesiden. 

ad 5) Minimum 4 deltagere fra kredsen til LU-møde har Erik fundet på listerne. 
Dermed er der deltagere til at stemme fra Vejlekredsen.  
Pernille undersøger hos skoleskak om de udvalgte til stemmeret skal indgives på 
forhånd.  

ad 6) Der er modtaget en ansøgning (DM i hold) og vi vil løbende behandle hvis flere 
ansøgninger kommer ind.  



ad 7) Angående træningssamling er Jesper begejstret for Århuskoncept med 
heldagsaktivitet: Træning/ mad/ miniturnering eftermiddag. Vi vil fra bestyrelsen 
skubbe på for afholdelse af træningssamlinger i kredsens område.  
Jesper og Erik vil gerne holde en træningssamling / stævne i efterårsmånederne i Vejle. 
Ligeledes håber vi i Fredericia, Kolding og Horsens slår til 1-2 gange. 
Pernille vil holde de forskellige kontakter op på at få fastsat en dato og Jesper vil lægge 
det på hjemmesiden.  
Øvrigt: 

• Kommunemesterskab i oktober 2017, arrangeres af skolerne selv i skoletiden 
indenfor den enkelte kommune. Pernille sender opfordring ud til alle 
kredsmedlemmerne.  

• Kredsmesterskab/Kvalificering til individuel DM (forventes afholdt hos Fredericia 
skoleskak, formodentlig 1. weekend i november, evt lørdag d. 4 november. 
Michael Leon kontaktes desangående af Pernille) 

• Individuel DM forventes:  24.-26. November 2017  
• Kredsmesterskab/Kvalificering til hold DM (Forventes afholdt – gerne samme dato 

som Århus-kredsen afholder. Formentlig i januar. Sted er ikke fastlagt endnu. 
Pernille vil holde øje med, at der bliver et sted at afholde dette) 

• Hold DM: Næste år (Pernille vil holde øje med, at der bliver et sted at afholde 
dette) 

Vi håber fortsat på at SYD-grandprix-arrangørerne i DSU-regi vil tilbyde skoleskakklasser.  
Øvrige skoleskak-stævne-aktiviteter i kredsens område modtages meget gerne. Hvis 
aktiviteterne vedrører skoleskak bør vi have det på hjemmesiden og Facebook når dato 
kendes. 

ad 8) Budget fra sidste møde skal bruges til at ansøge penge fra Dansk skoleskak til 
Vejlekredsens budget. Pernille følger op på at dette sker.   

ad 9) Ingen emner. 

ad 10) Pokaler, hvordan får vi styr på dem. Jesper meddeler at han har en pokal der 
hjemme uden indgravering (E-rækken individuel vejlekredsen).   Vitus mangler en 
vandrepokal det er F-klasse, pokalen mangler.    Asger mangler en pokal, som er til 
indgravering! 
Pernille undersøger ved tidligere bestyrelsesmedlemmer hvor pokalerne er. Har vi en 
oversigt.  

Næste møde ultimo august før efterårets program. Evt. onsdag d. 23. august. Kl. 19.00 
Kirkebakkeskolen i Vejle. Pernille Indkalder. 


