
Dansk Skak Union
2. Hovedkreds
Bestyrelsesmøde nr. 45

24. jan. 2010 kl. 9.30 – Sorøhallerne – mødelokale 1, 4180 Sorø 
Mødet tilstræbes færdigt kl. 15.00

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat godkendt

2. Siden sidst – smånyheder af almindelig interesse. Køge planlægger at lave en Bent  
Larsen jubilæumsturnering i efterårsferien, med en lukket hovedturnering samt en 
sideturnering. Hold DM i skoleskak afholdes i Tornved Skakklub. 

3. HB-mødet den 7. feb. (bilag endnu ikke modtaget) Niels-Steen har ikke noget fra HB-
mødet endnu. Vi hører nærmere når han gør dette. 

4. Tildeling af hæderstegn og initiativpræmie (bilag 1) Svend-Erik Wehlast fra Faxe  
tildeles hæderstegn fra 2.hk. Sorø Skakklub tildeles initiativpræmie fra 2.hk.

5. Regnskab og budget 
Bjarne medbringer regnskab (foreløbigt/måske revideret) for 2009 samt udkast til 
budget for 2010. Bjarne viser det ureviderede regnskab. Han har ikke nået at  
udarbejde budgettet for 2010. Aktivitetspuljen skal synliggøres bedre på 
hjemmesiden. 

6. Status på ungdomsarbejdet. 
Afslutning på dette års turneringer. 
Redegørelse fra ME Bilag vedlagt fra ME vedr. status på juniorarbejdet og oplæg til  
fremtidig sæson for skakaktiviteter.

7. Holdturneringen
a) status over forløb - JL og NSL Bilag vedlagt fra JL om status pr. 24.01.2010. Der 
snakkes lidt om stævne forsøget i B-rækkerne samt om reglen vedr. ½ staf point ved 
udeblivelse fra holdturneringen. 
b) nye initiativer for den kommende sæson? JL informerer om at det er sidste år med 
holdturneringsdelen på hjemmesiden. Vi skal have et nyt system op at køre,  
sandsynligvis det samme som allerede kører i divisionsturneringen. Bestyrelsen vil til  
HB stille forslag om faste spilledage for alle divisioner og rækker undtaget  
Skakligaen som følger Bundesligaen. Begrundelsen er at mange klubber har svært ved 
at lave deres aktivitetsplan, og  derfor senere hen er nød til  lave ændringer. DSU har 
allerede en fast spillleplan, men turneringslederen følger den ikke. 

8. Juniorinstruktørordningen 
* en ansøgning fra Tingsted Skakklub/Julie Wael I alt modtaget ansøgninger for 9 
hold. Tingsted Skakklub godkendt, 2 x Tornved Skakklub godkendt, Faxe Skakklub 
godkendt så frem de indmelder mindst 5 børne- / juniormedlemmer i DSU, Haslev 
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Skakklub godkendt, Præstø Skakklub godkendt, 2 x Skovbo Skakklub godkendt og 
Næstved Skakklub godkendt.

9. Pokalturnering: 
a) tid – sted Søndag d.2 maj 2010 – Stedet er endnu ikke fastsat.
b) indbydelse Indbydelsen er af gode grunde endnu ikke udfærdiget.

10. Medlemssituationen.
a) Klub med størst medlemsfremgang (LJ) Faxe Skakklub +3
b) Udvikling i medlemstallet – 4.kvt. 2008 662 medlemmer /  4.kvt. 2009 626 

medlemmer /  for en uge siden 618 medlemmer. De 36 færre medlemmer er fordelt  
sådan: 21 seniorer, 5 juniorer, 10 børn og pensionister er uændret.

c) Idéer til at ændre udviklingen – klubber i farezonen Debat om hvordan man skal  
få de klubber i gang som er gået i stå. Vi kunne f.eks. bruge ½ time på 
delegeretmødet i Sorø på emnet. Vi snakkede om muligheden for aktivt at kontakte 
klubber i farezonen, og forsøge at rådgive hvis interessen er til stede. 

11 Status vedr. hjemmesiden Bilag vedlagt fra JL.

12 Delegeretmøde d 27. marts 2010 i Sorø Stedet er endnu ikke konfirmeret.
a) Praktiske forhold vedr. mødet: 

*Kaffe, brød, spisning 
*Indkaldelse - tidsplan
*Stemmesedler

b) Forslag til dirigent Svend Dyberg Larsen kunne være en mulighed.
c) Dagsorden

*Beretninger
*Regnskab
*Indkomne forslag (?) Bestyrelsen vil spørge om vi skal  
fortsætte med stævner i B-rækkerne. 
*Valg (på valg Poul, Bjarne, Michael og Niels Steen) Poul  
og Bjarne overvejer om de genopstiller.

13. Evt. Bjarne vil gerne se nærmere på et indslag til delegeretmødet, så vi kan få gang i  
debatten, omkring hvordan vi kan ændre udviklingen. Indslaget vil formentlig ligge 
som optakt til delegeretmødet.  NSL

Bilag 1

Hæderstegn: “Hæderstegnet kan uddeles til medlemmer af unionen, som i en længere 
årrække har gjort en betydelig eller bemærkelsesværdig indsats til gavn for 
skakspillets udbredelse på land og i by.”

Initiativpræmie:     “Udvælgelsen foretages af hovedkredsenes bestyrelse på 
grundlag af en vurdering af godt organisatorisk arbejde, gennemførelse af nye 
idéer, medlemsfremgang, udgivelse af skakblade, lille gennemtræksprocent, 
samarbejde med Skole Skak, arrangement af turneringer o.s.v.”
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