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Dansk Skak Union
2. Hovedkreds
Bestyrelsesmøde nr. 38
Søndag d. 3. juni 2007, kl. 9.30

Sted: Holbæk Vandrerhjem, Ahlgade 1B, Holbæk

Til stede: Morten F. Jensen, Poul Møller Petersen, Leif Jensen, Jens Lundberg, Michael Espensen 
og Niels Steen Larsen

Afbud: Peter Holst

Referent: Niels Steen Larsen

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat – sidste bestyrelsesmøde og delegeretmøde 31. marts
2. Siden sidst – korte nyheder fra bestyrelsesmedlemmerne – herunder delegeretmødet i påsken.
3. Endelig konstituering af bestyrelsen – fordeling af arbejdsopgaver 
4.   Fastsættelse af takster – herunder evt. kørselsgodtgørelse til divisionshold 
5.   Dato for aktiviteter – medbring kalender.

a) Delegeretmøde – tid og sted?
b) Pokalturnering
c) Tidsplan for holdturnering 

6 Regnskab – status – MFJ
7 Holdturneringen – JL/NSL

a) Rating af C-række
b) Reglementsændringer i henhold til delegeretmødebeslutninger 

8.   Ungdomsaktiviteter – ME
a) Status
b) Sjællandsmesterskabet
c) Næste sæson – datoer for stævner – nye tiltag?

9. Medlemssituationen – LJ
10. Hjemmesiden – en status ved JL 
11. EMT-konkurrencen – LJ
12. Aktivitetspuljen 
13. Næste møde
14. Evt.

ad 1) 
Referat fra bestyrelsesmøde d. 31. marts godkendt. Referat fra delegeretmøde d. 31. marts 
godkendt.

ad 2) 
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MFJ orienterer om en personsag. Man enes om at f det vil være formålstjenligt, hvis der fandtes 
fælles regler vedr. kontingentrestance og medlemsspærring i alle landets hovedkredse. NSL 
arbejder videre med sagen.
NSL orienterer om HB-mødet den 6. april 2007. 2. HK har nu to stemmer på HB-møderne som 
følge af forskydninger i hovedkredsenes medlemstal. DSU`s meget omtalte skakserver ventes klar 
til november.
ad 3) 
Organisationsplan for 2. HK blev vedtaget med små justeringer 

ad 4) 
Takster for 2. Hovedkreds vedtaget med små justeringer 

ad 5)
*Delegeretmøde afholdes 29. marts 2008. Sted Sorø, Slagelse eller Stestrup i nævnte rækkefølge.

*Pokalturnering afvikles 6. april 2008.

*Indbydelse til holdturneringen for 2007/08 sendes ud i første uge af august. 
*24. sept. bliver sidste frist for tilmelding af hold til JL. 
*Program sendes til tryk medio oktober.
*Styrkeliste indsendes til JL senest 24. okt..

ad 6)
MFJ orienterer om økonomien. Enkelte klubber mangler stadig at betale kontingent.

ad 7)
*Vedr. rating af C-rækkerne, der kun har en samlet spilletid på 3 timer oplyser NSL, at han har 
drøftet sagen med Bjørn Laursen samt fremsendt en officiel anmodning om lov til at rate rækkerne.
Der er endnu ikke indløbet noget svar.  

*Reglementsændringer vedtaget på delegeretmødet indføres i reglementet. Det drejer sig om 
tilføjelse til § 9d (mulighed for ½ strafpoint til 4-mands hold). Særregel (se bilag 3) vedr. 
kommende B- og C-række får særskilt plads i reglementshæftet, da der skal tages stilling til den 
igen på næste års delegeretmøde. I den forbindelse diskuterede bestyrelsen mulige afvigelser fra 
gruppeinddelingen med 4 hold i hver C-række, da der jo godt kunne tilmelde sig mere end 16 c-
hold.

*PMP ønskede, at delegeretmødet tog stilling til, om hovedkredsturneringen fremover skulle følge 
spilledagene for 2. division.

ad 8)
*ME orienterede, om at han er i gang med at skrive forskellige tanker og idéer ned vedr. 
ungdomsarbejdet i hovedkredsen. For tiden er et udkast sendt ud til ungdomsledere i klubberne til 
kommentarer uden at det dog har udløst den helt store debat. 
*Den første juniorsamling har fundet sted med 8 deltagere. En god oplevelse, som der bør arbejdes 
videre med.
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*ME omtalte forskellige idéer til hvordan man kunne kvalificere sig til SM. Skulle det 
nødvendigvis være med udgangspunkt i placeringerne efter den samlede JGP-serie? Kunne man 
forestille sig, at også placering ved EMT kunne tælle med. Kunne topplaceringer ved nogle stævner 
være direkte adgangsgivende. Skulle der nødvendigvis være de samme adgangskrav til SM i alle 
hovedkredse?
*ME fik grønt lys til at arbejde videre med idéerne i samarbejde med de andre hovedkredse.
*Der har været afviklet SM. Enkelte uhensigtsmæssigheder omkring afvikling blev omtalt.

*I løbet af sommeren starter tilrettelæggelsen af næste sæsons aktiviteter på ungdomsområdet. Plan 
offentliggøres så snart som muligt på www.2-hk.dk.

ad 9)
LJ oplyste, at medlemstallet i 2. kvartal 2007 var 675. Det er en nedgang fra 2. kvartal 2006 på 51 
medlemmer. Det er først og fremmest på børnesiden, at nedgangen skal findes. Der er for tiden 11 
enkelmedlemmer.

ad 10)
Man besluttede at fortsætte med det domænenavn, vi hidtil har brugt . JL kunne oplyse, at det i 
løbet af holdturneringssæsonen ikke er usædvanligt med op mod 200 besøg om dagen.

ad 11)
Man besluttede at fortsætte med EMT i 2007/08. Der er præmie til de tre bedst placerede spillere 
som hidtil. Præmierne fordeles med 1200 kr. til nr. 1, 800 kr. til nr. 2 og 500 kr. til nr. 3. Der 
indføres yderligere en præmie på 1200 kr. til den bedst placerede ungdomsspiller (under 20 år)

ad 12)
Fra Nykøbing Sj. Skakklub var indkommet en ansøgning om støtte til aktiviteter i forbindelse med 
klubbens 75 års jubilæum.. Man besluttede at støtte aktiviteterne i Nykøbing Sj. Skakklub med 
2000 kr.

Fra Skovbo skakklub var indkommet en ansøgning om støtte til pige/kvindeskak . Bestyrelsen 
besluttede at støtte initiativet med 1500 kr.

Fra Skovbo skakklub var endvidere modtaget en ansøgning om økonomisk støtte til udgivelsen af 
en folder, der skulle fortælle børn og unge om skak og ungdomsaktiviteterne i Skovbo skakklub. 
Man besluttede at stille en evt. bevilling i bero, til man havde fået nærmere oplysninger om 
økonomien i projektet.

ad 13)
Næste møde 2. februar 2008 (Sorø).

ad 14)
Intet til referat

http://www.2-hk.dk/
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