
DANSK SKAK UNION

2. Hovedkreds

Møde nr. 61

Lørdag d. 28. marts 2015 kl. 9.30

Tølløse Skakklubs lokaler, Tølløse

Deltagere:

Niels Steen Larsen (NSL) (mødeleder)

Bjarne Haar (BH)

Morten Frank Jensen (MFJ)

Jens Lundberg (JL)

Henning Jacobsen (HJ)

Jan Ambirk (JA)

Peter Holst (PH) (referent)

Referat

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referatet godkendt.

Det bemærkes, at bestyrelsen er blevet enig om, at forslaget jf. punkt 6 (begæring af søndagskamp) 

i seneste referat ikke fremsættes.

2. Siden sidst: Korte nyheder fra bestyrelsesmedlemmerne.

MFJ fortæller, at Præstø har indgået aftale med juniorlandstræner om en træningssamling i Præstø i 

juni måned, hvor blandt andre landstræner Lars Schandorff kommer og underviser.

BH fortæller, at Næstved Skakklub skal flytte lokaler – stadig på Grønnegades Kaserne.

3. Påskens HB-møde og delegeretmøde. 

NSL orienterede om det kommende hovedbestyrelsesmøde.

5. Det reviderede regnskab for 2014 og budget 2015.

BH gennemgik regnskab 2014 og budget 2015.

6. Holdturneringen.

JL orienterede om holdturneringen – se referat fra delegeretmøde.

Bestyrelsen drøftede de to indkomne forslag til delegeretmøde, som vedrører holdturneringen.

Bestyrelsen bakker ikke umiddelbart op om Faxes forslag.

Bestyrelsen finder Køges forslag spændende.

7. Pokalturneringen – status fra pokalturneringslederen.

BH orienterede om Pokalturneringen, som skal afholdes i Sorø den 26. april.

8. Ungdomsarbejdet – status fra ungdomslederen. 

NSL orienterede om ungdomsarbejdet.

MFJ efterlyser en mere fast struktur vedr. den overordnede kalenderplanlægning.

SM arrangeres af 1. HK og foregår i Ballerup.

NSL orienterede om den fremtidige landsdækkende UGP.

9. Gennemgang af delegeretmødets punkter.

a) Dirigent (Bjarne Petersen, Præstø er kandidat).

b) Stemmetal for de enkelte klubber klarer Morten – NSL er klar med stemmesedler.

c) Henning/Jens sørger for beretning, status og præmieuddeling i holdturneringen.



d) NSL sørger for diplomer til vinderholdene.

e) Valg.

f) Indkomne forslag:

- Faxe har foreslået, at stemmetal opgøres på baggrund af antallet af hold i stedet for antallet af 

medlemmer. Bestyrelsen kan ikke bakke op om dette forslag.

- Bestyrelsen foreslår ændring til teksten i §1. Se bilag fra referat af delegeretmøde.

10. Evt. opfølgning af delegeretmødets beslutninger.

Intet at bemærke.

11. Fastsættelse af tid og sted for næste møde.

29/8 i Tølløse.

12. Evt.

Intet at bemærke.

 


