
Bestyrelses og evalueringsmøde
Hos Liselotte Madsen lørdag den 28. august kl. 13. (spisning)

Referat
1. Godkendelse af referat af mødet 20.6.2004  - næste gang pga. kopieringsproblemer

2. Siden sidst – evaluering af lejren, hvad gik godt? Hvad gik mindre godt?

a.) Forplejning og indkøb: LLM, LC og NB (hjælpere) – ok

b.) Skaklige aktiviteter: RJ, TJ, MR, MLM. TF, JN  - Deltagerne meget aktive. En gang 
teori om dagen ok. Pas på med ”forfølgelse” i énøjskak, da nogle ikke kan klare det  
så godt psykisk! Holdskak gik rigtig fint. Stærk A gruppe, fint med gennemgang af  
partier. Mange noteringslister sværre at tyde, prøver at få flere næste år ved at  
bruge dobbelte noteringslister (Per sponserer). Måske for mange remi, men det kan 
ikke forbydes! Pas på med for stramt program. 

c.) Ikke – skaklige aktiviteter: RJ, TJ, MR, MLM , TF, JN og PBr – Deltagerne meget  
aktive. Fodbold skal måske ikke være fast aktivitet. Blandede aktiviteter + baner ok,  
pas på med for stramt program især i slutningen af ugen er de gode til at beskæftige 
sig selv.

d.) Dagens Level: PB, LLM, TF og JN – tilpasses

e.) Overlevelsesturen: RJ, TJ, LLM  mfl. – tidligt i seng aftenen før. Selvom nogen 
klager har de altså godt af at komme ud og gå!

f.) Arbejdsfordeling før og under lejren? Samarbejde lederne imellem?
Forældrehjælp? Var vores arbejdsopgaver rimelige? – Gode til at aflaste hinanden, 
alt ok. Forældrehjælp ok.

g.) Deltagerne? Sovetider, herunder hjemvé? Specielle behov? Det at ringe hjem? - Evt.  
tidligere i seng.

h.) Respons  under og efter lejren – kun rosende ord!

i.) Andre ting?

3. Økonomi/budget
Overskud/underskud – løber rundt lille overskud ca. 900 kr. iflg. foreløbigt regnskab.

4. The History of ChessCamp 2004 – 28 sider trykkes i den kommende uge og udsendes i uge 
37.

 
5. Næste års lejr (hvor?) fra søndag til lørdag - uge 30, 2005. – Foreslås flyttet til uge 29, 17. –  

23. juli. Afholdes i Christianssæde-Centeret ved Maribo. RJ og TJ så lejren igår! Det blev 
vedtaget at flytte uge og bruge denne lejr, LLM reserverer.



a.) Antal deltagere – 30 igen? Ja, man kan først tilmeldes når invitation er udsendt i  
januar og når navn og betaling er modtaget er man tilmeldt lejren.

b.) Alder – 8 år og opefter? Ja, men vi skriver at vi forventer de kan tage vare på sig  
selv og forstår en fælles besked.

c.)  Samme koncept? Ja, men god ide med skak før tur.

c.) Hvem påregner at kunne være med? – TJ, RJ, MLM, JN, TF, LC, LLM, NB og PBr 
og MR ved ikke endnu. Deadline 1.1.05

d.) Pris forslag – uændret? Ja 800 kr. Vi vil gerne have t-shirt i anledning af 5års-
jubilæet. Søg sponsor i bulletin sammen med kommende lejrannonce!

e.) Emne? – Evt. noget med skov/trolde.

6. Næste møde
Næste møde på Nordbyskolen (Nyk.  F)  lørdag den 13.  november  kl.  12.  Herefter  afholdes 
generalforsamling kl.  13. LLM sørger for indkaldelser, og afslutter og afleverer regnskab til 
revisorer inden den 14. september. RJ reserverer lokale og skriver beretning. 
- Få bestyrelsesmedlemmer påregner at deltage i møder – håber det går alligevel!!

På valg, ønsker nogen at fratræde deres bestyrelsesposter? 
– LLM vil gerne genopstille, det samme gælder RJ og JN.
 PB spørger Lis Jensen og LLM spørger MR

7. Evt.:

Med venlig hilsen
LiseLotte Madsen
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