
DANSK SKAK UNION
2. Hovedkreds
Møde nr. 46

Bestyrelsesmøde, lørdag d. 27. marts 2010, kl. 9.30
Sorø Hallen, 4180 Sorø
Tilstede: BP, JL, PMP, NSL, LJ & MJ

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Referat godkendt.

2. Siden sidst: Korte nyheder fra bestyrelsesmedlemmerne. JL: Tornved Skakklub ændrer navn til  
Jyderup Skakklub. NSL: Fortæller om Bent Larsens fødselsdagsturnering hvor forberedelserne er i  
fuld gang i Køge.

3. Påskens HB-møde og delegeretmøde. (bilag endnu ikke modtaget) Bilag er modtaget d.d. NSL 
informere lidt om HB-mødet. Der snakkes om holdturneringsdatoerne, at de kommer for sent ud fra  
HB, så det bliver svært for klubberne at planlægge deres egne turneringer. PMP mener at HB 
sagtens kunne melde datoerne ud allerede efter HB- januarmødet. 2.hk vil ikke afvikle holdkampe 
på søndage i uge 7 og 8. I år vil vi ikke spille søndag d.20/2-2011 men i stedet søndag d.6/3-2011.  
Dvs. runderne næste år; 7/11-2010, 21/11-2010, 5/12-2010, 16/1-2011, 30/1-2011, 6/3-2011 & 
20/3-2011. Dette er under forudsætning at HB vedtager deres eget oplæg på mødet i påsken. NSL 
skal fremføre, at vi gerne vil have vedtaget divisionsspilledagene på januarmødet i HB. Der  
snakkes også lidt om gebyr på ELO turneringer. HB vil forhøje EMT/ELO afgift fra kr. 20,- til 30,-  
kr.

4. Det reviderede regnskab for 2009 og budget. BP fremviser urevideret regnskab.

5. Holdturneringen Bilag fra JL vedlagt. PMP melder om problemer med at stille hold pga.  
stævnerne i B-rækkerne, som gør der ikke er så mange reelle hjemmekampe. Der kan være  
problemer med at stille med reserver på udebane og ikke på hjemmebane. Der havde også været  
problemer med afviklingen af et par stævner pga. vintervejret. 

- status fra turneringsledelsen
- holdturneringen 2010/11 Bestyrelsen har besluttet at benytte Per Rasmussens system 
til afholdelse af holdturneringen fra næste sæson.
- gennemgang af indkomne forslag vedr. holdturneringen 2010/11

6. Pokalturneringen – status fra pokalturneringslederen. PMP: Pokalturneringen er klar. Det bliver  
i Køge søndag d.2. maj 2010. Indbydelsen er lavet.

7. Ungdomsarbejdet – status fra ungdomslederen. Bilag vedlagt fra ME.

8. Gennemgang af delegeretmødets punkter
a) Dirigent? Bestyrelsen foreslår Erik Carlsen
b) Stemmetal for de enkelte klubber klarer Leif – NSL er klar med stemmesedler.
c) Jens sørger for beretning, status og præmieuddeling i holdturneringen.
d) NSL sørger for diplomer til vinderholdene.



e) Bjarne sørger for præmier/præmiebevis.
f) Valg 

Bjarne Petersen har tilkendegivet, at han ikke ønsker at fortsætte som 
kasserer. 
Poul Møller Petersen ønsker at forlade bestyrelsen
Peder Lehmann Larsen vil ikke længere være bestyrelsessuppl.

Efter delegeretmødet genoptages bestyrelsesmødet kortvarigt 

10. Evt. opfølgning af delegeretmødets beslutninger.
Bestyrelsen vil bede Svend Dyberg Larsen om at gennemse vores regelsæt for holdturneringen for  
evt. rettelser.

11. Fastsættelse af tid og sted for næste møde.
13. juni 2010. Vi forsøger at afholde det  i Sorø.

12. Evt.

Mødet hævet.

 


