
DANSK SKAK UNION
2. Hovedkreds

Bestyrelsesmøde nr. 40, lørdag d. 29. marts 2008, kl. 9.30
Sorø Hallen, 4180 Sorø

Til stede: Jens Lundberg (JL), Leif Jensen (LJ), Morten Frank Jensen (MFJ), Poul Møller Petersen 
(PMP), Niels Steen Larsen (NSL) og Peter Holst (PH)

Referat: NSL

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

2. Holdturneringen - status fra turneringsledelsen.

3. Pokalturneringen – status fra pokalturneringslederen

4. Opdatering vedr. påskens HB-møde og div. beslutninger (bilag 1)

5. Ungdomsarbejdet – status fra ungdomslederen.  
a) henvendelse fra Tingsted. (NSL) – bilag 2
b) det nye oplæg fra DSU vedr. ungdomsarbejdet

6. Det reviderede regnskab for 2006 og status for 2007.

7. Siden sidst: Korte nyheder fra bestyrelsesmedlemmerne.

8. Gennemgang af delegeretmødets punkter
a) Erik Carlsen er indstillet på dirigentjobbet.
b) Stemmetal for de enkelte klubber klarer Leif – Peter er klar med stemmesedler.
c) Jens sørger for beretning, status og præmieuddeling i holdturneringen.
d) Morten sørger for præmier/præmiebevis.
e) Gennemgang af de indkomne forslag (bilag)
f) Valg – NSL orienterer

Efter delegeretmødet genoptages bestyrelsesmødet kortvarigt 

9. Evt. opfølgning af delegeretmødets beslutninger.

10. Fastsættelse af tid og sted for næste møde.

11. Evt.



Ad 1) 
Referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 2. feb. 2008 godkendt.

Ad 2)
JKL og NSL orienterede om afviklingen af holdturneringen. Denne var i det store og hele blevet 
afviklet efter planen. Dog havde der i forbindelse med slutspilskampene i B12 været problemer med 
afviklingen af den afgørende kamp mellem Møn og Sydøstlolland, som havde resulteret i en klage 
fra Møn, som først turneringslederen og siden turneringskomitéen havde været involveret i.
PMP gjorde opmærksom på, at der skulle findes 3 oprykkere fra B-rækkerne og ikke to hold, som 
turneringsledelsen oprindeligt havde tolket reglerne.

Ad 3) 
PMP orienterede om planerne for pokalturneringen, som finder sted i Næstved.

Ad 4)
NSL orienterede om påskens HB-møde – se bilag 1.

Ad 5)
NSL orienterede om nyt på ungdomsfronten mht. forholdet mellem DSU og DSS.
Klage fremsendt fra Tingsted Skakklub vedr. afslag på instruktørstøtte (se bilag 2).
Vedr. dette besluttede bestyrelsen at imødekomme Tingsteds indsigelse, således at der udbetales 
instruktørstøtte til Julie Wael. Bestyrelsen enedes om, at reglerne på næste bestyrelsesmøde skal 
præciseres under hensyntagen til DSU`s regler.
I konsekvens af ovenstående beslutning tildeles Christoffer Ellegaard fra Tornved ligeledes 
instruktørstøtte for 2008. 

Ad 6)
MFJ gennemgik det reviderede regnskab for 2007 samt status for 2008. På baggrund af en stor 
bankbeholdning besluttede bestyrelsen at investere 100000 kr. i fastforrentede obligationer. MFJ 
går videre med sagen.

Ad 7) 
Intet at bemærke. 

Ad 8)
NSL orienterede om delegeretmødets punkter.

Herefter blev bestyrelsesmødet afbrudt for senere at blive genoptaget efter delegeretmødet med 
deltagelse af evt. nye medlemmer.

Kl. 16.30: Mødet genoptages efter delegeretmødet – nu med deltagelse af det nye bestyrelses-
medlem Bjarne Petersen (BP), Præstø, som afløser for Peter Holst.

Ad 9)
JL indarbejder de vedtagne ændringer for holdturneringen i reglementet. 
NSL indarbejder de vedtagne ændringer vedr. hovedkredsens love i lovene..



Ad 10)
Det tilstræbes at næste møde holdes i Holbæk d. 8. juni. PMP undersøger mulighederne.

Ad 11)
Intet at bemærke.

Bilag 1
Vedr. punkt 4, så skal jeg her prøve at give et lille referat af de vigtigste punkter.

Medlemskampagnen 
Denne er kommet skidt fra start. Det må konstateres at kun meget få klubber i landet har gjort noget 
for at promovere skakken med udgangspunkt i serveren. Også på 2-hk-plan må vi konstatere, at 
lysten til at gøre noget ved sagen tilsyneladende ikke er ret stor.

Ungdomsskak.
Juniorholdturneringen på Tjele hedder nu ”Ungdomshold-DM”. Et hold består stadig af 8 spillere. 6 
skal være kadetter (under 16 år). Der skal være mindst en pige med. Pigen kan i nødstilfælde 
erstattes af en dreng dog med max 1100.-

Ungdomsinstruktørordningen gælder kun for medlemmer hold, hvor de unge mennesker er medlem 
af DSU. Grænsen sættes ned til 6 spillere. Dog kan man i særlige tilfælde give støtte til enkelte hold 
der ikke opfylder betingelserne, hvis det skønnes formålstjenligt.

Ungdomspolitik for DSU. Jeg vedhæfter bilag til punkt 6c. Det er vigtigt at understrege at 
understrege som der står i 1. afsnit, at der er tale om en begyndelse, der senere hen kan udbygges.
Jeg bemærkede, at forslaget er statisk, fordi det tager udgangspunkt i de ungdomsspillere, vi har i 
dag. Det beskriver, hvordan vi skal give dem bedre vilkår, men ikke så meget, om hvad der skal til 
for at skaffe nye ungdomsmedlemmer.

Seniorskak 
Til dette punkt forelå to forslag. Et fra Bent Sørensen (seniorskakansvarlig), og et fra en gruppe 
medlemmer fra Næstved. Begge er vedhæftede. Fælles for begge er, at de ønsker at seniorspillere i 
højere grad skal anerkendes som en ressource. De skal have nogle tilbud, og der skal afsættes flere 
midler til det. HB fulgte i det væsentligste Bent Sørensens forslag.
Jeg synes godt om tanken, men i begge tilfælde synes jeg, at der tages udgangspunkt i de spillere, vi 
i forvejen har. Jeg savner tanker, om hvordan man får fat i flere af disse spillere. Hvad gør man for 
bredden?

FIDE-gebyrer
For at kunne ELO-rate forskellige danske turneringer, opkræver FIDE som bekendt gebyrer. Det er 
efterhånden blevet til en del penge dels fordi FIDE har sat taksterne op, dels fordi langt flere spillere 
får et ELO-tal. For 2008 anslås, at FIDE skal have omkring 70000 kr.
Det vil man fra FU`s side godt have brugerne til betale. Der blev foreslået at opkræve 30£ pr. 
gruppe, der ELO-rates i Danmark. Det udløste en del debat. Men forslaget blev vedtaget.

Divisionsturneringen



Spilledage for divisionsturneringen blev behandlet. Jeg vedhæfter bilag. Som jeg ser det er der 
sammenfald for de første 4 runder, men ikke de sidste 3.

Bilag 2
Afslag instruktørstøtte - juniorinstruktør Julie Wael.

Bestyrelsen i Tingsted Skakklub/Nordby Skoleskak har fra vores juniorinstruktør modtaget 
meddelelse om at Julie Wael ikke kan få udbetalt instruktørstøtte.

Bestyrelsen står ret uforstående over afvisningen af juniorinstruktørstøtte til vores nu mangeårige 
juniortræner Julie Wael. 

Julie er for skakken(både i klubben og ved stævner) en ren ildsjæl, idet hun siden hun gik i 6. kl. har 
undervist alle vores begynderhold, og står i dag for ¾ af al træning, der foregår i klubben. Således 
”knokler” hun hver onsdag, når hun får fri fra Nykøbing Katedralskole kl 14.05, cykler hun til 
Nordbyskolen for at træne 3 hold fra kl. 14.30 – kl 17. I år er hun meget stolt af sit ”begynderhold”, 
der består af 10 piger og 11 drenge fra Bh.klassen. (Der er i alt 35 spillere)

Sidste år havde vi i bestyrelsen lavet en fejl, da vi meldte flere ungdomsspillere ud af DSU, for at 
spare på vore udgifter. Vi fik derfor heldigvis dispensation og alligevel instruktørstøtte. Vi fik at 
vide, at vi skulle have 8 ungdomsspillere indmeldt, for at kunne få støtte(her havde vi også søgt 
støtte til to hold.) Fejlen blev rettet og der blev meldt 8 ungdomsspillere ind, hvoraf vel 2 af dem 
har styrke til at deltage i noget i DSU-regi.

I år får vi så afslag på instruktørstøtte til vores ene hold, med den samme begrundelse, at vi ikke har 
8 ungdomsspillere i DSU. Det har vi !.

Aldrig i de skrivelser eller samtaler vi har haft med 2.HK. har der været talt om at vi skulle melde 
16 spillere ind. I de regler som er lagt ud på 2.HK`s juniorhjemmeside, vil vi mene, at vi opfylder 
de stillede krav. 

7. En klub, der har modtaget tilskud, kan søge igen det følgende år. Det vil imidlertid være en 
forudsætning for at kunne fortsætte med et hold under ordningen, at klubben på 
ansøgningstidspunktet har 8 børn/juniorer som medlemmer.

8. En klub, der opfylder forudsætningerne for at fortsætte med et hold under ordningen, vil kunne 
søge tilskud til yderligere et hold, som kan oprettes på samme betingelser som klubbens første hold.

Vi har ikke forstået, og kan ikke umiddelbart se i regelsættet at der kræves yderligere 8 
ungdomsspillere indmeldt.  Det står jo tydeligt, at hvis man opfylder betingelserne for at modtage 
støtte til et hold, så opfylder man også betingelserne til hold nr. 2 idet Klubben på 
ansøgningstidspunktet har 8 børn/juniorer som medlemmer.

Det er ikke ond vilje, men økonomisk trængte tider, der gør at vi ikke har meldt flere spillere ind i 
DSU. Efter kommunesammenlægningerne er det svært at få tilskud til noget som helst i 



Guldborgsund Kommune. F.eks. har vi 3 hold kvalificeret til Hold-DM i Haderslev. Klubben har 
bare dårligt råd til at transportere dem derover. 
 
Vi håber, at 2.HK vil se på vores ansøgning endnu engang og fortsat støtte os i vort arbejde på at 
holde liv i ungdomsskakken på Falster. 
                                                                     M.v.h. Tingsted Skakklub/ Nordby Skoleskak


