
INDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS

Lørdag d. 9. april 2005 kl. 13.00

Præstøhallen, Rosagervej 19, 4720 Præstø.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabet 2004.
4. Holdturneringen 2004/2005.
5. Indkomne forslag. - Forslag skal være formanden i hænde senest tirsdag d. 22. marts 2005
6. Fastsættelse af kontingent 
7.   Valg    
8.  Eventuelt

Vedr. punkt 7:
*Valg af formanden. 

Niels Steen Larsen er på valg 
*Valg af bestyrelsesmedlemmerne. 

Leif  Jensen,  Frank Hartmann og Kurt  Lundberg er  på valg.  Frank Hartmann ønsker  ikke
genvalg.
*Valg af to bestyrelsessuppleanter:
På valg er Claus Stenstrup, Nyk. F. og Jacob Kloch, Næstved
*Valg af to revisorer:
På valg er Bruno Sørensen, Dianalund og Søren Dyberg Larsen, Slagelse.
*Valg af en revisorsuppleant:
På valg er Henrik Knudsen, Næstved
*Valg af 2 turneringskomitémedlemmer:
På valg er Henrik Knudsen, Næstved og Svend Dyberg Larsen, Slagelse
*Valg af 2 suppleanter til TK:
På valg er Morten Olsen, Ringsted og Henning Rasmussen, Nyk. Sj.

Efter delegeretmødet er der tradition for at vi mødes til spisning. Deltagelse meddeles til Præstøs Skakklubs
formand Morten F. Jensen – tlf. 25854720 – formand@p-skakklub.dk senest lørdag d. 2. april.
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INDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2.
HOVEDKREDS

Lørdag d. 9. april 2005 kl. 13.00  

Præstøhallen, Rosagervej 19, 4720 Præstø.

Dagsorden

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Regnskabet 2004. 
4. Holdturneringen 2004/2005. 
5. Indkomne forslag. 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Valg 
8. Eventuelt 

Vedr. punkt 7:

*Valg af formanden. 

Niels Steen Larsen er på valg 

*Valg af bestyrelsesmedlemmerne. 

Leif Jensen, Frank Hartmann og Jens  Lundberg er på valg. Frank Hartmann ønsker
ikke genvalg. [Morten Frank Jensen blev valgt]

*Valg af to bestyrelsessuppleanter:

På valg er Claus Stenstrup, Nyk. F. og Jacob Kloch, Næstved

*Valg af to revisorer:

På valg er Bruno Sørensen, Dianalund og Søren Dyberg Larsen, Slagelse.

*Valg af en revisorsuppleant:

På valg er Henrik Knudsen, Næstved

*Valg af 2 turneringskomitémedlemmer:

På valg er Henrik Knudsen, Næstved og Svend Dyberg Larsen, Slagelse

*Valg af 2 suppleanter til TK:

På valg er Morten Olsen, Ringsted og Henning Rasmussen, Nyk. Sj. 

Efter delegeretmødet er der tradition for at vi mødes til spisning.
Deltagelse meddeles til Præstøs Skakklubs formand Morten F. Jensen –
tlf. 25854720 – formand@p-skakklub.dk senest lørdag d. 2. april.
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 Der blev afholdt delegeretmøde i 2. hovedkreds søndag den 9. april i Præstø. Af hovedkredsens 28
klubber deltog 11 klubber, hvilket gav et samlet stemmeantal på 38.

ad1). Morten Frank Jensen blev valgt som dirigent og han konstaterede, at mødet var lovligt
indvarslet.

ad2) Formand Niels Steen Larsen aflagde sin beretning, som blev enstemmigt vedtaget.:

Det var så endnu en sæson! Det er nu 9. gang, jeg aflægger beretning til delegeretmødet. Når jeg
blader i gamle referater, kan jeg se, at meget er sagt om opture og nedture, indsatsområder,
økonomi, kriser, ungdomsarbejde og lederudvikling. Det kan der – og vil der - også her blive sagt en
del om i dag. Det kan – ganske enkelt - ikke undgås, at noget af det, jeg siger, er er omtalt før (- og
her har de første tilhørere nok allerede sat vækkeuret til). Men i år synes jeg, at det har været svært
at lave beretningen. Og det er fordi, jeg er glad og stolt over mange ting, der er gået i den rigtige
retning, men også bekymret over ting, som udvikler sig uheldigt. DM: Jeg synes det er glædeligt,
hver gang en klub eller en gruppe medlemmer tager initiativ til at gøre noget ekstraordinært for
skakken. I den forbindelse vil jeg starte med at rose Køge Skakklub og specielt Erik Carlsen og Finn
Stuhr, fordi de nu for 2. gang på to år har arrangeret DM-stævnet på Hotel Hvide Hus i Køge. Et flot
arrangement, som jeg ved, der er blevet lagt utroligt mange kræfter i. I år desværre med et vigende
deltagertal, hvilket jeg ikke kan forstå og egentlig synes er uretfærdigt. I øjeblikket er der ingen
arrangører til næste års stævne; men lad os håbe, der melder sig én.

Medlemstal: I mange år har 2. HK været den fjerdestørste i Dansk Skak Union. I det forløbne år
har vi faktisk overhalet 8. HK og er blevet nr. 3 – efter 1. og 6. HK. I dag er vores medlemstal
således: Seniorer 464 (464), Pensionister 136 (138), Børn 101 (89) og juniorer 39 (35). Samlet er



vi således 740 mod 732 på samme tid sidste år. Det er efterhånden længe siden, at vi har haft en
fremgang. Lad os glædes over det, også selvom fremgang ikke er så stor! Som det ses, så har
fremgangen ligget på ungdomsområdet, mens voksengrupperne er konstante.

Divisionsturneringen: Her har vi år haft 5 hold med fra 2. Hovedkreds. Vores flagskib i 1. division
Dianalund klarede ikke spærregrænsen, og må desværre ned i 2. division. I 2. division gr. 2 deltog
Nyk. F., Sk 1927 Ringsted, Næstved og Holbæk. Her endte Holbæk på en nedrykningsplads og må
fortsætte tilværelsen i mesterrækken. Slagelse vandt vores mesterrække. Om det så betyder, at
Slagelse rykker op i divisionen, afhænger af en omspilskamp. På grund af omlægninger i
divisionsturneringen (kun 4 2.-divisioner i næste sæson) kan kun halvdelen af de 9
mesterrækkevindere rykke op i år. Slagelse skal i morgen spille om oprykningen med en anden
mesterrække vinder. Vi håber, at Slagelse vinder, da det også vil betyde, at vi får en lettere
tilrettelæggelse af vores holdturnering næste år.

Hvordan kommer vi videre? 

a) Lederkurser: Som noget nyt har vi i år fra hovedbestyrelsens side valgt at tilbyde lederkurser til
medlemmerne. Der er vist ingen, der kan mene, at det er en dårlig idé. Skal vi udvikle dansk skak,
ja så må vi også have kompetente styrmænd/damer ude i klubberne. Poul Søndergaard – FU´s
ihærdige ildsjæl – kontaktede DIF, som i deres program kunne tilbyde 3-timerskurser for
sportsledere: Bl. a. ”Hurra jeg er blevet leder” eller ”Hvordan fastholder vi medlemmerne”. DIF ville
gerne arrangere kurser, hvor også skaklivet kunne blive inspireret. Omtale i Skakbladet og
opfordring til hovedkredsene om at skaffe deltagere til kurserne. DSU giver 200 kr. i tilskud pr.
deltager. 2. HK synes idéen er så god, at vi beslutter, at dække yderligere udgifter, som evt.
deltagere fra hovedkredsen måtte have. Altså helt gratis!! Her i hovedkredsen var interessen for at
deltage mildt sagt skuffende. Men jeg har nu valgt at se på det fra den positive side. Hvorfor i
alverden skal man deltage i et lederkursus, når man i klubben i forvejen har masser af kompetente
ledere, der aldrig viger tilbage for at give en hjælpende hånd? Det er selvfølgelig beskæmmende at
konstatere at ens egen klub – som den eneste - tilsyneladende er så dårligt funderet på lederniveau,
at den finder anledning til at sende hele bestyrelsen af sted på et sådant kursus. Egentlig
tankevækkende, at den har turdet binde an med at arrangerer DM. 
På bestyrelsesplan har jeg også mærket, hvor svært det er at finde personer, der vil træde ind i
bestyrelsen og gøre et stykke arbejde for at få hovedkredsen til at fungere. Efter adskillige
henvendelser de sidste 2-3 måneder er det først her de allersidste dage lykkedes at finde en villig
kandidat. Det er i den forbindelse tankevækkende, at det ikke skorter på klubbernes forventninger til
det serviceniveau, som bestyrelsen skal levere. Et eller andet sted er der et misforhold mellem det at
forvente, vi løser nye opgaver - f. eks. rating af holdturneringen – samtidigt med, at der er færre,
som tilsyneladende er villige til at påtage sig lederopgaver på hovedkredsplan. Vi må håbe, at denne
situation bedrer sig fremover.

b) Idékatalog: Samme Poul Søndergaard har i øvrigt på DSU`s hjemmeside lavet et idékatalog, som
klubber og medlemmer kan lade sig inspirere af. Det er igen muligt, at der slet ikke er behov for nye
idéer her i hovedkredsen. Men så kunne man måske i stedet skrive til samme Poul Søndergaard og
fortælle ham alle de spændende initiativer, man har sat i gang på lokalfronten til gavn for skakken.
Det kunne jo være at andre ville blive inspireret af jeres arbejde.

Ungdomsarbejdet: Som sagt så mange gange før, er dette område specielt vigtigt. En klub uden
ungdomsspillere er en klub, der før eller senere får et medlemsproblem. Jeg mener at kunne se det
allerede nu forskellige steder i hovedkredsen. Unge mennesker er vejen frem. Tænk hvis DBU ikke
havde nævneværdigt med ungdomsspillere – eller havde samme medlemsstruktur som os. Når vi i
dag kan konstatere medlemsfremgang, ja så skyldes det netop at nogle klubber har valgt at satse på
de unge. Bliv ved –og tag idéen op i andre klubber. Jeg plejer ikke her at fremhæve enkelte klubber,
men Tornveds indsats er et godt eksempel på hvad der skal til.

*Vi har to hovedhjørnestene i vores ungdomsarbejde. Den ene er Junior Grand Prix serien. Her har
været afholdt 12 stævner. Med i alt 180 deltagere. I år har det igen været sådan, at der har været
størst deltagelse i de tre yngste grupper. A- og B-grupperne har i år været slået sammen i
erkendelse af, at det de sidste år har knebet med deltagelsen i disse grupper. Deltagerantallet er
ikke helt så stort som sidste år, hvor det helt i top. En af grundene skal nok søges i det faktum, at
amtsmesterskaberne i Skoleskak i år ikke har talt med i JGP. Hidtil vi samarbejdet med DSS, så
deres spillere kunne deltage i hovedkreds JGP og vores spillere i DSS-arrangementer. Men efter DSS
har besluttet, at deres arrangementer kun skulle være for egne medlemmer, er samarbejdet ophørt.
I grunden uhensigtsmæssigt, da vi jo alle arbejder for det samme mål: At øge interessen for skak
hos børn og unge. For mig kan der ikke være tvivl om, at de to organisationer bør sætte sig sammen



og finde et fælles skaktilbud til ungdommen.

*Den anden hovedhjørnesten er juniorinstruktørordningen. Her har vi lavet om i forhold til sidste år.
I 2005 skulle man for første gang søge på et særligt ansøgningsskema, og det var klubberne, der
skulle sende ansøgningen. Alle førstegangsansøgere blev godkendt. For hold der var fortsættere
stillede vi som betingelse, at klubberne skulle have meldt mindst 8 ungdomsspillere ind for at få
penge fra i instruktørordningen. Man kan selvfølgelig sige, at på den baggrund, så kan man sagtens
få flere medlemmer, når vi indirekte selv er med til at betale deres medlemskab. Men for os er det
vigtigt at få knyttet de unge til skakklubberne for derigennem at få dem integreret i skaklivet. Og vi
kan se, at der hvor de er meldt ind, der er de også begyndt at deltage i holdturneringen og EMT. Og
det er vel ikke så tosset! Ellers støtter vi stadig omkring 10 hold under denne ordning. Vi har i 2004
også deltaget i hovedkredsenes juniorholdturnering i Tjele. Med Thomas Flindt, Næstved som
holdleder drog de unge af sted og kom hjem med en pæn midterplacering. Det er svært at gøre sig
gældende i toppen, hvor 1. og 6. HK er stærke. De 8 bedste i hver aldersgruppe kvalificerer sig til
Sjællandsmesterskabet, hvor de dyster med de bedste ungdomsspillere fra 1.- og 8. Hovedkreds.
2004 blev ikke året, hvor vi fik nogen SM´er til 2. Hovedkreds. I gruppe A blev Kristian Hovmøller,
Dianalund nr. 2, Samme placering fik Christoffer Munkholm i gr. B. I gruppe C fik Martin Hansen,
Nyk. F. også en 2.-plads. I gruppe D endte Emilie Christensen og Mads Jensen på en delt 3.-plads. I
gr. E blev Lasse Dinesen nr. 4, mens Simon Christensen fik 2.-pladsen i gruppe E. Vi må konstatere,
at de unge mennesker fra 1. HK i øjeblikket forrygende gode. De satte sig på samtlige førstepladser!

Pokalturneringen: Denne hurtigskakholdturnering for 4-mand hold har dette ikke godt i 2. HK.
Næstved Skakklub påtog sig arrangementet i 2004 – og tak for det!! 9 hold meldte sig, men kun 7
deltog i arrangementet. Det blev til 2 elitehold, 4 breddehold og 1 juniorhold. På grund af det lave
deltagerantal spillede man alle mod alle. Ikke underligt vandt eliteholdet fra SK 1927 Ringsted foran
Dianalunds elitehold. Næstveds 1. breddehold blev nr. 3, ligesom Næstved også vandt blandt
juniorholdene (der var kun ét hold). Med denne lave deltagerinteresse kan man diskutere, om det
overhovedet har sin berettigelse, at arrangere ”pokalskak” i 2. hovedkreds. Dette års stævne, som
også finder sted i Næstved Skakklub, vil måske vise det. Hvis der ikke kommer flere deltagere, end
sidste år, må vi alvorligt overveje, om vi skal fortsætte med denne turnering.

EMT-konkurrencen: Her scorer man jo points på to måder: Et point pr. parti, og så den score, man
opnår i turneringen. Både deltagelse og score belønnes således. Der er præmie til de tre bedste. Vi
har kørt dette system i mange år uden ændringer – ofte med en tendens til, at præmietagerne bliver
de samme hvert år.I denne sæson har bestyrelsen besluttet at prøve noget nyt nemlig, at de tre
præmier skal uddeles sådan, at den ene går til den bedste ungdomsspiller, den anden til den bedst
placerede pensionist og den sidste til bedste senior. Vi har i 2004 oplevet at turneringer ikke kunne
tælles med, fordi de ikke var annonceret korrekt. Altså turneringer skal indbydes til enten i
Skakbladet, på hjemmesiden eller ved udsendelse til alle formænd. EMT-konkurrencen, der sluttede
31. juli 2004 havde deltagelse af 270 unikke spillere fra 2. HK, der tilsammen havde 463
tilmeldinger til de 18 EMT`er i hovedkredsen. Der var 226 tilmeldinger fra spillere uden for
hovedkredsen – langt de fleste (196) af disse deltog i skak-DM i Køge. Sæsonens sikre vinder blev
Henning Jacobsen, Nordfalster med 90 points, nr. 2 blev Leif Jensen, Tølløse med 68 points foran
Nykøbing Sjællands Kai Vinding Pedersen med 65½. 

Hjemmesiden har efterhånden udviklet sig til et helt uundværligt informationskilde for skaklivet i
hovedkredsen. Jens Lundberg lægger et stort arbejde i at holde den opdateret og aktuel. Særlig
heldigt er det, at holdskak resultater er på siden allerede næste formiddag. Jens kan sikkert bidrage
med mere tekniske facts om siden.

Greve: Ellers blev sæsonen 2004/05 den, hvor vi sagde goddag til en ny klub: Greve. Det er mit
indtryk, at Greve er blevet glad for at være med i 2. HK. Men jeg skal også beklage, at Greve ikke fik
en særlig god indgang til holdturnering, fordi turneringslederen (det er også mig?!) ikke tænkte sig
godt nok om. Det vil vi komme mere ind på i forbindelse med turneringsledelsens beretning.

Klubben med størst medlemsfremgang i 2. Hovedkreds og vinder af et skakur blev Tornved. Vi
siger tillykke!

Dansk Skak Unions hæderstegn tildeles i år Flemming Preuss med begrundelsen: I mange år har
Flemming Preuss været synonym med Næstved Skakklub. Et engageret og inspirerende medlem, der
har involveret sig på mange planer i klubben. I tidens løb er det blevet til opgaver som f. eks.
holdleder, bestyrelsesmedlem og arrangør. I øjeblikket er Flemming Preuss chefredaktør på Næstved
Skakklubs meget fine og absolut underholdende skakblad.



Dansk Skak Unions initiativpræmie tildeles i år Tornved Skakklub med begrundelsen: I de sidste
år er det lykkedes at skabe en flot medlemsfremgang på ungdomssiden. Klubben har formået at
fastholde de unge medlemmer ved en konsekvent og målrettet indsats. Klubben har fået noget, den
kan bygge videre på, idet flere af de unge spillere nu har udviklet sig, så de kan gøre sig gældende i
EMT og holdturneringen. Tornveds fornemme arbejde er godt eksempel på, hvordan den negative
medlemsudvikling i dansk skak kan bekæmpes.

Tak: Jeg vil til sidst gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle de organisationsfolk, der på
forskellig vis har lagt kræfter i for at få endnu en sæson i 2. hovedkreds til at gå op i en højere
enhed. Det drejer sig om klubformænd, ungdomsledere, kaffebryggere, materialeforvaltere,
klubbladsredaktører – ja der sikkert mange flere! Tak vil jeg også sige til hovedkredsbestyrelsen.
Vores møder er altid gode og konstruktive. Det har også i år været en fornøjelse at samarbejde med
jer! Med disse ord vil jeg slutte min beretning med håbet om, at den kommende sæson vil bringe
yderligere fremgang for 2. Hovedkreds. / Niels Steen Larsen

ad3). Kasserer Frank Hartmann fremlagde regnskabet, som blev enstemmigt vedtaget. 

Dansk Skak Union - 2. Hovedkreds     
      
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  
Renter 2529,10 2000  2000  
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  
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  130.048  



Kursregulering 928,92 0  0  
Overskud 8696,67 -1.800  5.400  
Saldo ultimo 130047,78 118.622  135.448  
      
Andel til 2. hovedkreds af indbetalt kontingent
udgør kr. 39.058,50            
Sorø, den 27.januar 2005      
      
      
Frank Hartmann  (sign.)      
kasserer      
      
Foranstående regnskab er gennemgået og
fundet i orden.     
Beholdning er forevist og afstemt.     
Sorø, den 1. marts 2005      

Bruno Sørensen (sign.) Søren Dyberg Larsen (sign.)

revisor revisor     
 ad4). Jens Kurt Lundberg gjorde status over holdturneringen 2004/2005. Holdturneringen
administreres af Jens Kurt Lundberg, men med Niels Steen Larsen som turneringsleder. Niels Steen
Larsen oplyste, at en vis gradbøjning af reglerne kunne forekomme; og han bad om
mødedeltagernes accept af dette. NSL informerede om de nye regler vedr. op- og nedrykning samt
mobiltelefoner. Der blev trukket lod om hjemmebanefordel i kampen mellem A1 og A2. Greve vandt
hjemmebanen. Der blev uddelt præmier til vindene af rækkerne i holdturneringen.

ad 5). Næstved Skakklub havde indgivet forslag om rating i M-rækken. Forslaget blev debatteret og
herefter vedtaget med følgende stemmefordeling: 19 stemmer for, 5 stemmer imod, 14 blanke
stemmer.

ad 6). Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Enstemmigt vedtaget.

ad 7). Valg:

•  Niels Steen Larsen blev genvalgt som formand

•  Leif Jensen og Jens Kurt Lundberg blev genvalgt til bestyrelsen. Frank Hartmann ønskede
ikke genvalg. Morten Frank Jensen blev nyvalgt til bestyrelsen.

•  Jacob Kloch og Claus Steenstrup blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter.

•  Bruno Sørensen og Søren Dyberg Larsen blev genvalgt som revisorer.

•  Henrik Knudsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

•  Henrik Knudsen og Svend Dyberg Larsen blev genvalgt til turneringskomiteen.

•  Morten Olsen og Henning Rasmussen blev genvalgt som turneringskomitesuppleanter.

ad 8). Svend Erik Wehlast foreslog, at man på hjemmsiden skulle kunne læse, om der kunne købes
mad og drikke under holdkampe. Poul Buhl gjorde opmærksom på, at der var 3 ledige pladser til
Chess Camp. Jens Kurt Lundberg informerede om et rigtigt godt samarbejde med internetudbyderen
B ONE. Peder Larsen takkede Jens Kurt Lundberg for et fint arbejde med hjemmesiden.

Referent: Peter Holst Sekretær, Referat af delegeretmøde 09/04/2005, Dansk Skak Union, 2. HK


