
DANSK SKAK UNION 
2. Hovedkreds 
Møde nr. 56 
 
Søndag d. 1. sept. 2013, kl. 9.30 
Næstved Skakklubs lokaler, Grønnegades Kaserne 
 
Til stede: Jens Lundberg – JL, Torben Jensen – TL, Leif Jensen – LJ, Bjarne Haar – 
BH, Niels Steen Larsen – NSL 
 
Afbud; Henning Jakobsen og Peter Holst 
 
Referat 
1. Godkendelse af referat – sidste bestyrelsesmøde 23. marts 2013 

Referat af bestyrelsesmøde 23. marts godkendt.  
2. Siden sidst – korte nyheder fra bestyrelsesmedlemmerne.  

Tølløse: Lørdagsarrangementer. God søgning.  
Næstved: optræden med skak i Næstved storcenter med stor opmærksomhed; 
men desværre ikke flere medlemmer. 
NSL: orienterede om påskens delegeretmøde.  

3. Endelig konstituering af bestyrelsen – fordeling af arbejdsopgaver (bilag 1) 
Se bilag 1 

4.    Fastsættelse af takster – herunder evt. kørselsgodtgørelse til div. (bilag 2)  
        Se bilag 2 
5. Dato for aktiviteter – medbring kalender. 

a) Delegeretmøde 2014 – tid og sted? 
 12. april 2014 - Tølløse foreslås 
b) Pokalturnering 2014 
 11. maj 2014.  

6. Holdturneringen – JL 
a) Status og foreløbige planer for næste sæson. (bilag 3) 
 Jens redegjorde for status.  

Ny paragraf 14.d vedr. præmier (jf. delegeretmødebeslutning 2006) 
tilføjes reglementet.  

b) Fremtidens holdturnering  
Gennemførelse af holdturnering med 4 mands-hold omtaltes.  Det ser ud 
til, at det bliver mere og mere påkrævet, at denne ordning gennemføres. 

7.      HB-møde d. 18. aug. (Referat fra NSL) (bilag 4) 
 Hovedkredsen har link til Dansk Skaksalg. 
8.  Uddannelse af dommere (bilag 5) 



Et godt initiativ, som hovedkredsens bestyrelse vil støtte. NSL svarer 
Bjarne Petersen. 

9. Regnskab – status – Bjarne 
  Bjarne Haar gennemgik regnskab, som det så ud DD. 
10.   Ungdomsaktiviteter – Torben  

a) Status – hvilke aktiviteter i den kommende sæson? 
Regler: Der diskuteredes regler for næste sæsons JGP-stævner.  Man 
besluttede at ændre betegnelserne for grupperne til U8, U10 osv. 
Reglement renskrives af NSL til godkendelse pr. mail.  (bilag 6) 

b) Sjællandsmesterskab 
Sjællandsmesterskab afholdes af 8. hovedkreds. 

c) På hvilken måde skal der tilføres flere midler til ungdomsaktiviteter? 
Ansøgninger fra klubberne i resten 2013 til yderligere ungdomsaktiviteter 
vil blive behandlet.  Nye idéer modtages og udvikles inden næste møde. 
TJ vil lave et materiale målrettet klubberne m.h.p. at starte ungdomsskak i 
lokalområdet. Fremsendes i første omgang til bestyrelsen. 

d) Ungdoms-hold-DM? 
 Der er p.t. ingen aktuelle planer for at genoptage denne turnering 

11. Fremtidig struktur I DSU.  
  NSL orienterede om status på dette område. Som det ser lige nu, er der 

 ingen fusionsplaner, der ser ud til at blive gennemført   
12. Medlemssituationen – LJ 
  LJ: 510 pr. 1/8 2013.    
13. Hjemmesiden – en status - JL – plan for overdragelse (se bilag) 

JL: ca. 26000 besøg  pr. år. Der er rigelig med plads. 1526 PDF-filer i 
arkivet.  
Jens har udtænkt en plan til overdragelse af hjemmeside til ny webmaster. 
Jan Ambirk har tilbudt sig som ny webredaktør efter Jens Lundberg. 
Bestyrelsen er indstillet på, at ny webredaktør bliver Jan Ambirk, hvilket 
NSL meddeler. Den praktiske overdragelse står JL for. 

14. EMT-konkurrencen 
Der rates rigtig mange turneringer i 2. HK. Det er meget flot. 
Præmiebeløbene fortsætter uændret for 2013/14. 

15. Næste møde 
  1. feb. 2014 (Tølløse) 
16. Evt. 
           Elektronisk post til foreninger - se evt. mere på www.virk.dk  
  
   
 
 
 


