
Referat af bestyrelsesmøder i 9. hovedkreds onsdag den 25. august 2021 på Sevel 
Kro. 

Deltagere: Formand Morten Fabrin, næs5ormand Claus Rossen, kasserer Aksel Hansen og 
holdturneringsleder og kartoteksfører Leif Hamborg. 

Der var aBud fra sekretær Steen Juul Mortensen. 

Som referent fungerede Claus Rossen. 

Mødet kl. 18.00: 

1)Godkendelse af referater fra møderne den 26. august 2000. 

Referaterne blev godkendt uden bemærkninger. 

2)Meddelelser 

Leif Hamborg oplyste, at der nu er 305 medlemmer i hovedkredsen som følge af 6 nye 
indmeldelser. 

3)Økonomi 

Aksel Hansen omdelte aktuel resultatopgørelse og status pr. 24. august 2021, der udviser et 
resultat siden 1. januar 2021 på 13.626,12 kr. og en balance på 121.361,83 kr. Endvidere omdeltes 
budge5orslag for 2021 med henblik på præsentaVon på generalforsamlingen. 

4)Sæsonen 2021/22 

 a)Holdturneringen. Leif Hamborg oplyste, at invitaVoner udsendes om få dage. 

 b)Generalforsamlingen. Onsdag den 6. april 2022 blev foreslået og vedtaget. 

c)Pokalstævnet. Herning Skakklub finder en passende søndag Vl offentliggørelse i 
holdturneringsprogrammet. 

5)Skoleskakstævnerne 

Morten Fabrin kontakter skoleskakformand Søren Ladegaard om, hvilke dage og steder, der 
fastsæ\es af skoleskakken. 



6)HB-møde den 29. august 2021 

Morten Fabrin gennemgik den omfa\ende dagsorden, og punkterne drø`edes. Der konstateredes 
fuld enighed i bestyrelsen om hovedkredsens holdninger Vl emnerne. 

7)Hovedkredsgeneralforsamlingen i a`en 

Der var enighed om at anmode Jens Grud Sørensen, THY Skakklub om at fungere som dirigent. 

8)Eventuelt 

Intet 

9)Næste møder 

Onsdagene den 3. november 2021 samt den 9. februar og 6. april 2022 blev fastsat. Sidstnævnte 
møde Vlstræbes at begynde to Vmer før generalforsamlingen samme a`en. 

Mødet kl. 21.45: 

Bestyrelsen konsVtuerede sig med en uændret fordeling af opgaverne. Morten Fabrin blev af 
generalforsamlingen genvalgt som formand, og Leif Hamborg, der blev genvalgt af 
generalforsamlingen som bestyrelsesmedlem, fortsæ\er som holdturneringsleder og 
kartoteksfører. Aksel Hansen genvalgtes som kasserer af generalforsamlingen i 2020, og samme 
generalforsamling genvalgte Steen Juul Mortensen, der fortsæ\er som sekretær samt nyvalgte 
Claus Rossen, der fortsæ\er som næs5ormand.


