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Et par ord fra Formanden! (11.08.2002) 

Så står vi foran en ny skaksæson. Her skal vi lige som sidste sæson prøve at skaffe nogle nye medlemmer. Vi har på det afsluttede
tirsdagsmarked, gjort hvad vi kunne for at hverve nye. Jeg tror at vi har fanget en udlænding, som bor i Stege han virkede meget
interesseret. Samtidigt er det en god måde at få snakket med tidligere medlemmer, på markedsdagene. Jeg håber at vi har ”overtalt” nogle
stykker. 
Vores hjemmeside skulle alle der har mulighed for det klikke ind på jævnligt her kan findes mange oplysninger ikke bare om Møn skakklub,
der links til DSU.dk på ”den anden side” er der lavet plads til at medlemmers hjemmeside kan blive påført. Den første er Jan R. Larsen som
har lavet en side hvor det set med skak øjne, er fint jeg har b.la. været inde i den del der hedder ”slutspil” her kan man spille forskellige,
slutspil igennem og bliver trænet lidt i det. Er der andre der har lavet en hjemmeside hvor skak er repræsenteret?  Så sig til så vi kan få
glæde af det alle sammen. 

Til den nye sæson er der et afkrydsningsskema som jeg beder jer om at udfylde og returnere til mig. I kan også sende det til mig på mail. Så
kan i samtidigt blive tilmeldt. Så når jeg sender nyheder ud til medlemmerne via E-mail, for i en med. Som noget nyt, vil vi prøve at lave 2
weekender, hvor vi spiller handicapturnering den første weekend bliver lørdag d. 16. oktober 2002 fra kl. 13.00-17.00. en 2. bliver lagt efter
nytår hvis der er interesse for det! 
Jeg er blevet kontaktet, af en lære på Stege Skole som i undervisningen ville lave en uge hvor børnene skulle på forenings besøg. Dette
sagde jeg selvfølgelig ja til, da det kan skabe lidt opmærksomhed omkring skakken.  
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