
Dansk Skak Union
2. Hovedkreds
Bestyrelsesmøde nr. 48

29. jan. 2011 kl. 9.30 – Sorøhallerne – mødelokale 1, 4180 Sorø 
Mødet tilstræbes færdigt kl. 15.30

Dagsorden
Referat af MJ 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt

2. Siden sidst – små nyheder af almindelig interesse.
MJ fortæller om nye tiltag i Præstø, en max 1300 EMT for juniorer, nybegyndere 
og øvede mede max 1300 i rating. Præstø har også oprettet en velkomst mail til  
nye medlemmer med nyttige oplysninger om skaklivet i almindelighed.
JL fortæller de har stor glæde af en indkøbt projekter til undervisning, de har  
modtaget tilskud af kommunen til indkøb af denne.
BJP melder om at Præstø og Næstved næste sæson koordinere deres EMTer så de 
ikke overlapper hinanden. I den forbindelse vil begge klubber flytte nogle af  
dagene til onsdage så det kan lade sig gøre.

Andet er at Maribo bliver 100 år i 2011.

Tingsted skakklub og Tingsted skoleskak lægges sammen til Guldborgsund 
skoleskak som lægges ind under Nyk. F. Skakklub.

3. Regnskab og budget 
Bjarne medbringer regnskab (foreløbigt/måske revideret) for 2010 samt udkast til 
budget for 2011.
Regnskabet er ikke revideret, bestyrelsen tager regnskabet til efterretning. Alle  
obligationer er blevet udtrukket, og derfor køber vi igen for 100.000,- kr. 3 år  
varighed.

4. Tildeling af hæderstegn og initiativpræmie (bilag 1)
Hæderstegn uddeles til Svend Ellegaard Christensen, Jyderup Skakklub.
Initiativpræmie: Præstø Skakklub.
Størst medlemsfremgang:  Faxe Skakklub +6

5. Status på ungdomsarbejdet. 
Afslutning på dette års turneringer. 
Redegørelse fra ME
Det besluttes at forsøge med et møde mellem juniorlederne i 2.hk. Her kan de 
drøfte hvorledes juniorarbejdet skal fortsætte i hovedkredsen næste sæson.  
Mødet kan afholdes i Præstø. Forsøges afholdt inden delegeretmødet. 

6. Holdturneringen
a) status over forløb - JL og BP Se bilag fra JL.
b) Aflysnings problematikken (bilag 2)
Hvem træffer beslutninger, når TL mener at være inhabil? Bestyrelsen overtager 
beslutningen, såfremt TL er inhabil. BJP formulerer en tilføjelse til §4.E. Denne 
rundsendes til bestyrelsen. BJP formulerer også en ny §17 vedr. TLs inhabilitet. 
b) nye initiativer for den kommende sæson? 



Forslaget vedr. junior-seniorrække vil tages med på en juniorledermøde.
Alle henvisninger til Dansk Skole Skak skal væk fra reglementet.
Bestyrelsen stiller forslag om at slette 8.A. på delegeretmødet.
Spillere må gerne spille med i holdturneringen i 2.hk, selvom man også spiller  
hold i en anden hovedkreds. Man skal bare være medlem af en klub i  
hovedkredsen.

7. Juniorinstruktørordningen (bilag 3)
Vi vil afsætte 2.000,- kr. pr klub til instruktørhold, så der stadig er kr. 4.000,-  
årligt. Dog max 1 hold pr. klub. Vi vil som udgangspunkt støtte 7 klubber.
Frist for ansøgning 14 dage fra udsendelse.
Frist for indsendelse af mødelister 1/6 og 1/12. Overskridelse af fristen medfører  
tab af tilskud.

8. HB-møde d. 5./6. feb. bl.a. ny struktur for DSU (bilag 4)
Vi har drøftet frem og tilbage, og kan ikke rigtig finde hoved og hale i det. Det er  
meget svært at se hvordan hovedkredsene skal kunne fungere, hvis de skal være 
større.

9. Hovedkredsens aktivitetspulje.
a) Er der behov for en præcision af reglerne?
Aktivitetspuljen skal være mere synlig på hjemmesiden.
Har din klub en god ide til medlemsfremmende aktivitet i lokalområdet, så søg 
hovedkredsens aktivitetspulje. Send ansøgningen til hovedkredsens formand.
Ny tænkende aktiviteter som synliggør skakken og klubben i lokalområdet, med 
henblik på medlemstilgang. 
b) Nye ønsker/ansøgninger?
Ingen indkomne ansøgninger.

 
10. Pokalturnering: 

a) tid – sted 15. maj 2011
b) indbydelse BH undersøger muligheden for afvikling i Næstved.

11. Medlemssituationen.
a) Klub med størst medlemsfremgang (LJ) Faxe +6 medlemmer.
b) Udvikling i medlemstallet Nu 604 medlemmer oktober kvartal, sidste år 626.

Pen.: 186, Sen.: 331, Jun.: 25 & Børn: 62.

12. Status vedr. hjemmesiden Se bilag med JLs kommentarer og diagrammer.

13 Delegeretmøde 2011 Afholdes i Sorø lørdag d.9. april 2011.
a) Praktiske forhold vedr. mødet: NSL sørger for de praktiske ting.

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

b) Forslag til dirigent NSL vil spørge Erik Carlsen, Køge.
c) Dagsorden

*Beretninger: NSL sørger for den almindelig beretning, 
Han vil få nogle stikord fra ME vedr. ungdomsarbejdet.
JL beretter om holdturneringen.
*Regnskab BH sørger for dette.
*Indkomne forslag (?) Afløsningspolitikken i 
holdturneringen, sletning af § 8.A, Inhabilitets  
problemet med TL i holdturneringen, Skoleskakspillere  



skal være DSU medlemmer. Bestyrelsen foreslår  
uændret kontingent.
*Valg (på valg Leif, Jens, Morten og Niels Steen)
MJ vil ikke genopstille. De andre vil gerne genopstille.

14. Evt. 

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 gennemtræks procent, 
samarbejde med Skole Skak, arrangement af turneringer o.s.v.”

Bilag 2
Kan der opstilles rimelige regler for, hvornår aflyste kampe skal afvikles? 
Hvem træffer beslutninger, når TL mener at være inhabil.

Bilag 3
Det er besluttet på sidste HB-møde at reducere unionens støtte til ordningen med 
en tredjedel, således at DSU kun betaler 2000 kr. mod tidligere 3000 kr.
Det betyder, at et undervisningshold under ordningen kun kan få 3000 kr. 
Vi skal tage stilling til, om vi fortsætter med ordningen eller om vi ønsker at 
forhøje vores bidrag.
I den forbindelse bør vi diskutere, om vi skal stramme op på reglerne.

Bilag 4
Det kommende HB-møde 5.-6. februar skal bl.. a. behandle de ønsker, som er 
fremkommet m.h.t. sammenlægning af hovedkredse. Det rejser selvfølgelig en 
masse problemer/udfordringer/tanker. Der er netop modtaget materiale til dette 
møde, som videresendes.
DSU-formandens ønske er, at vi med tiden når ned på 4 hovedkredse – 2 vest for 
Storebælt og 2 øst for Storebælt. 
Det er ikke ganske let. Hvis man har fulgt med i udviklingen, har man også set, at 
det første forsøg med sammenlægning af 6. og 9. HK gik i vasken. 7. Hovedkreds 
skulle også have været med. Men det blev der slet ikke noget af.
En lignende problematik udspiller der sig omkring sammenlægning af 3. 4. og 5. 
HK.
4. og 5. har indledet et samarbejde med fælles holdturnering. Tanken er, at man 
på sigt fusionerer. Men det er min opfattelse, at det ikke lige er 3. HK`s livret at 
komme med i det samarbejde. 
Vest for Storebælt bliver problemet 3. og 7. HK. De ligger yderligt i forhold til 
resten af de nye store hovedkredse. Det vil være et generelt problem med alle 
sammenlægninger: Yderområderne vil få endnu længere til centrum i deres nye 
hovedkredse. 



Det samme vil også gælde i vores område. Jeg har meget svært ved at se, 
hvordan vi med fordel kan indgå i en større sammenlægning.
Endeligt er det vigtigt, at det er medlemmerne og klubberne, der føler et behov 
for sammenlægning. Det er nok det allervigtigste i denne sag.
Hvis man skal foretage sig noget på fusionsområdet, så hælder jeg efterhånden 
mere og mere til den helt radikale løsning, hvor man helt fjerner hovedkredsene. 
Holdturneringen kunne være landsdækkende og tilrettelægges fra en central 
turneringsledelse. Med det nye medlemsregistreringssystem overflødiggøres den 
lokale kartoteksfører. Ungdomsholdmesterskabet kan selvfølgelig ikke 
gennemføres som nu, men det overlever vi nok.
Hovedkredskontingenterne kunne spares væk eller bruges til at betale for at få 
nogle af de nye opgaver løst fra centralt hold.
Dette er nogle overvejelser, som jeg har gjort. Jeres bliver spændende at høre!
 


