
Dansk Skak Union

2. Hovedkreds

Der blev afholdt bestyrelsesmøde i 2. hovedkreds søndag den 22. januar i Sorø. Mødet havde føl-
gende dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Siden sidst
3a.  Regnskab og budget
3b.  Lederudvikling
4. Principper for tildeling af gaver i forbindelse med klubbers jubilæer
5. Tildeling af hæderstegn og initiativpræmie
6. Status fra ungdomslederen
7. Juniorinstruktørordningen
8. Holdturneringen
9. Pokalturneringen
10. Medlemssituationen
11. Status vedr. hjemmesiden
12. Delegeretmøde
13. Hovedbestyrelsesmøde
14. Evt.

Mødedeltagere:

• Niels Steen Larsen (NSL)
• Poul Buhl (PB)
• Leif Jensen (LJ)
• Frank Hartmann (FM)
• Jens Kurt Lundberg (JKL)
• Peter Holst (PH)

Afbud:

• Poul Møller Petersen

Referat:

1. Referat godkendt

2. NSL: Erik Sjøberg er indstillet som formand af FU. Har deltaget i møde om ”tænketank” i 
Århus 15/8. Der blev talt om samarbejde med Dansk Skoleskak samt inddeling af hoved-
kredse. PB: Fortalte at den nuværende struktur er en hæmsko for juniorarbejdet. PB mener, 
at DSU og DSS bør lægges sammen. NSL: Nævnte den nye hjemmeside samt det uheldige i, 
at Dansk Socialdemokratisk Ungdom (også DSU) har et link på DSU’s hjemmeside. LJ: Vi-
derebragte en opfordring fra Bjørn Laursen om at rate holdturneringen.

FH gennemgik det ureviderede regnskab. Der har været en positiv kursregulering og regnskabet 
viser et overskud på ca. 10.000 kr. Den samlede kapital er på ca. 130.000 kr. Holdturnerin-
gen hviler i sig selv.  Det blev drøftet, hvordan man kunne benytte nogle af midlerne på en 
skaklig aktivitet. PB foreslog støtte til nye aktiviteter. PH mente, at man burde afsætte en 
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pulje, hvorfra klubber kunne søge støtte til f.eks. turneringer. NSL foreslog en udviklings-
pulje. JKL foreslog en kontingentfri sæson. FH bakkede op om udviklingspuljen og fore-
slog, at hvert års overskud overføres til udviklingspuljen. Man enedes om at oprette udvik-
lingspuljen. Der skal udarbejdes regler for tilskud fra denne. Forslag til regler tilsendes for-
manden senest 15/2. Se bilag 1.

NSL: Poul Søndergaard (medlem af FU) skal have tilmeldinger til lederudviklingskurser. Del-
tagere skal tilmeldes via hovedkredsbestyrelsen. Kursusafgift afregnes via vækstkontomidler 
fra DSU. Hovedkredsen samler ansøgere samt agerer aktivt for at få deltagere til at melde 
sig. Hovedkredsen forventes ikke at få store udgifter i forbindelse med kurset. Hovedkred-
sen skal kun afholde udgifter større end 200,- kr. pr. deltager. Se bilag 2.

.4 Bestyrelsen enedes om følgende principper: Der kan tildeles en gave, når en klub har ju-
bilæum – dette for hvert 25. års jubilæum. Endvidere kan der tildeles en gave ved særlige lej-
ligheder efter bestyrelsen vurdering.

.5 Bestyrelsen drøftede mulige kandidater til hæderstegnet samt initiativpræmien. En afstem-
ning om hæderstegntildeling gav følgende resultat: Finn Stuhr 3 stemmer, Flemming Preuss 
2 stemmer, 1 blank. Tornved Skakklub tildeles initiativpræmien.

.6 Ungdomsleder PB: Der var skaklejr i sommerferien med deltagelse af 36 børn. Næste gang 
afholdes skaklejren på Lolland. Hovedkredsens juniorer har deltaget i hold-DM og klarede 
sig hæderligt med en 5.plads. DM afvikles samtidigt med juniorlandskamp, hvilket betyder 
afbud fra de 10 bedste spillere. Der er indtil nu i denne sæson afholdt 5 JGP-stævner med 
143 i alt deltagere, hvilket signalerer en mindre tilbagegang på juniorområdet. JGP har fået et 
nyt pointsystem og A & B-gruppen er slået sammen.

.7 Samtlige 14 ansøgninger imødekommes; dog skal nogle ansøgere sørge for, at ungdomsmed-
lemstallet kommer op på 8. NSL kontakter ansøgere. Se bilag 3.

.8 Status ved JKL. Holdsæson med rekordtilmelding – i alt 63 tilmeldte hold. Alle klubber del-
tager…!!! Der er hidtil 438 ”unikke” spillere. 12 spillere har stadig maksimumscore. Der er 
630 spillere på holdstyrkelisten. Bestyrelsen drøftede mulige konsekvenser ved de kommen-
de op- og nedrykninger i holdturneringen og gennemgik forskellige løsningsmodeller. NSL 
mente, at A1-rækken med 9 deltagere ikke var så heldig en løsning som forventet. Problemet 
er, at Greve spiller i mellemperioden (mellem to runder), hvilket betyder, at nogle klubber 
skal spille holdkampe tre uger i træk. Endvidere har Greve ikke fået optimale betingelser til 
afvikling af interne turneringer pga. holdplanlægningen. PB nævner, at beslutningen om Tøl-
løses deltagelse burde være truffet i den samlede bestyrelse – dog minus LJ og PH (pga. in-
habilitet) og ikke blot af holdturneringslederen (NSL). NSL bemærker vedr. mobiltelefoner, 
at der skal tilføjes regler til turneringsreglementet. Det skal ikke være tilladt at have sin mo-
biltelefon tændt under en holdkamp. Kamplederen kan minde om dette inden en holdkamp 
(som en serviceoplysning). Hvis en mobiltelefon ringer, medfører det tab af partiet for ejeren.

.9 PB: Pokalturneringen afholdes 17/4. der skal findes en arrangør. Tilmelding 14 dage før. PB 
mailer rundt til klubformænd samt ungsdomsledere.

.10 LJ redegjorde for status vedr. medlemssituationen. Der er netop nu 735 medlemmer – sidste 
år var der 753. Tornved har størst medlemsfremgang (12). Nummer to er Tølløse (9).
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.11 JKL redegjorde for status vedr. hjemmesiden. Der er i snit 200 hits pr. dag. I januar har der 

dog været 236 pr. dag. Der er skiftet webhotel. Der er fin plads påserveren. JKL efterlyser 
partier til hjemmesiden.

.12 NSL orienterede vedr. delegeretmøde, som skal afholdes 9/4 kl. 13:00 i Præstø. PH skal sør-
ge for stemmesedler. På valg er FH, JKL, LJ samt NSL. FH genopstiller ikke. Bestyrelsen 
drøftede mulige kandidater til bestyrelsen samt suppleanter

.13 NSL orienterede vedr. hovedbestyrelsesmøde.

.14 JKL havde medbragt en CD-Rom med diverse back-up som skal opbevares af PH sammen 
med protokoller.

Referent: Peter Holst
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Bilag 1:

Hermed et urevideret regnskab for 2004 samt budget for 2005.
Jeg mangler endnu en kursregulering, men forventer at driftsregnskabet ser ud som nedenfor.
På gensyn lørdag.
Hilsen Frank.
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Regnskab for 2004 og budget 2005

Regnskab Budget Budget 

2004 2004 2005

Indtægter:

Klubkontingent 240886,00 204800 263000

Ktg. enkeltmedlemmer 4377,00 2300 3200

Holdturnering 12600,00 10000 12600

Pokalturnering 0,00 0 0

EMT-turnering 0,00 0 0

Renter 2529,10 2000 2000

Tilskud Storstrøms amt 0,00 0 0

Tilskud Roskilde amt 0,00 0 0

Tilskud Vestsjællands amt 0,00 0 0

I alt indtægter 260392,10 219100 280800

Udgifter:

Ktg.-DSU 206204,50 170500 224000

Holdturnering 8595,75 9000 9000

Pokalturnering 0,00 0 0

EMT-turnering 2500,00 2500 2500

Sidste Nyt 0,00 0 0

Bestyrelsesmøder 5587,00 5000 5000

Junioraktiviteter 19735,50 20000 21000

Udligning junior DM -1600,00 -1600 -1600

Kørselstilskud m.v. 3735,90 5000 5000

Porto og telefon 2573,50 5000 5000

Papir og tryksager 616,66 2000 2000

Inventar 0,00 0 0

IT 1697,50 2000 2000

Referat af bestyrelsesmøde afholdt 22. januar 2005 Side 4



Dansk Skak Union

2. Hovedkreds
PR 0,00 0 0

Diverse 2049,12 1500 1500

I alt udgifter 251695,43 220900 275400

Overskud 8696,67 -1.800 5.400

I alt 260392,10 219100 280800

Saldo primo 120422,19 120.422 129.119

Overskud 8696,67 -1.800 5.400

Saldo ultimo 129118,86 118.622 134.519

17.januar 2005/FH
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Bilag 2:

Dansk Skak Union, v/ Poul Søndergaard
Midgårdsvej 20, 8800 Viborg
Telefon: 86 61 01 70 /mobil 50 94 02 31
E-mail: klubforhold@skak.dk

Viborg d. 28. november 2004

Til alle hovedkredse 

Vedlagt sender jeg en artikel, som planlægges indrykket i Skakbladets januar nummer, der udkom-
mer den 17. januar 2005 (deadline 14/12). Emnet er : Lederudvikling. Behovet for dette blev be-
handlet på sidste hovedbestyrelsesmøde, og der var enighed om, at der er et stort behov, og at det 
har høj prioritet at gøre noget ved det.

Forretningsudvalget har undersøgt mulighederne og har besluttet en støtteordning, som beskrevet i 
artiklen. Unionen betaler kursusafgiften for hver deltager + transportudgifter op til maximum 200 
kr. pr. person. Transportudgifter derudover forudsættes dækket af hovedkredse og klubber (forde-
lingen må aftales lokalt). Her skal kun tilføjes, at vi satser på at have de første folk med på Dan-
marks Idrætsforbunds kurser i foråret med efterfølgende evaluering af ordningen allerede til næste 
sommer. Herefter besluttes en eventuel forlængelse eller justering af ordningen.

Vi vil ligeledes tage initiativ til de i artiklen omtalte inspirationsmøder på et senere tidspunkt, når et 
passende antal ledere har været på kursus.

Artiklen i Skakbladet har til formål at promovere ordningen og sætte fokus på emnet. Men nok så 
vigtigt er det jo, at bestyrelserne i hovedkredse og klubber bakker op om sagen, og søger at få nogle 
folk af sted på lederkursus. Jeg regner med, at I informerer klubberne i jeres kreds og i øvrigt gør 
reklame for lederkurserne. I har følingen med, hvilke folk i klubberne der måske kan bygges på i 
fremtiden. Her er en god mulighed for at engagere dem i ledelsesarbejdet. Det siger sig selv, at vi 
forventer et udbytte af dette tiltag, så I må vurdere om der er tale om seriøse lederemner.

Som nævnt i artiklen har vi endnu ikke kursusplanen for 2005, men den forventes at komme lige in-
den jul eller senest lige efter nytår. I kan selv finde den på www.dif.dk. Kig under ”kurser / bestil 
kursuskatalog”, hvor kursusplanen kan downloades. Under kursusbeskrivelsen findes dato, sted og 
kursusnummer.

Af hensyn til at kunne nå at lave endelig aftale med Danmarks Idrætsforbund og sikre, at der er le-
dige pladser på kurserne, bedes I melde tilbage til undertegnede senest den 6. februar 2005 med en 
liste over medlemmer, som I ønsker at sende på kursus. For hver deltager anføres kursusnummer, 
navn og adresse. Jeg foretager herefter tilmeldingen centralt. Danmarks Idrætsforbund sender be-
kræftelse direkte til deltagerne. Senere afbud eller ændringer skal I selv ordne.

venlig hilsen

Poul Søndergaard
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Bilag 3:

Klub Instruktør tid Skaksalg

Ringsted Poul Buhl tirsdag ja
Dragsholm Per Bromann onsdag ja
Tingsted Julie Wael man/ons
Skovbo Michael Espensen tirsdag ja
Skovbo Hans E. Andersen onsdag ja
Dianalund Kristian Hovmøller onsdag 1 time
Tornved Sv. Ellegaard tirsdag ja
Tornved Sv. Ellegaard onsdag ja
Forlev Orla Lind Mortensen onsdag ja
Sydøstlolland Sune Jakobsen tirsdag
Korsør Ivan Mikkelsen onsdag ja
Rødby Skoleskak Robin Jakobsen ons/tors ja
Haslev Skakklub Arne M. Hansen man/ons ja 11/1 05
Næstved Skakklub Thomas Flindt mandag 11/1 05

(formandsunderskrift mangler)
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