
Dansk Skak Union

2. Hovedkreds

Delegeretmøde 2015

28. marts 2015

Aktivitetscenteret, Tølløse

Deltagere:
Klub Antal stemmer 
Korsør 2
Dianalund 3
Ringsted 2
Magleby 2
Greve 2
Næstved 4
Præstø 4
Holbæk 5
Jyderup 2
Køge 6
Vordingborg 2
Faxe 3________
I alt 12 klubber 37 stemmer

Samt bestyrelsen:
Deltagere:
Niels Steen Larsen (NSL)
Bjarne Haar (BH)
Morten Frank Jensen (MFJ)
Jens Lundberg (JL)
Henning Jacobsen (HJ)
Jan Ambirk (JA)
Peter Holst (PH) (referent)

Referat

1. Valg af dirigent

Bjarne Petersen (BP) blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning

NSL aflagde formandens beretning.
Se vedhæftede bilag.

Efter formandens beretning oplistede BP de punkter, som formanden havde gennemgået.
BP spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til:

Holdturneringen:

Bruno fra Dianalund bemærkede, at der var problemer med holdturneringssystemet ved 
holdsæsonens opstart. Bruno efterlyste formandens kommentarer til dette. Endvidere ville han gerne 
vide, hvilken kritik der havde været rettet mod holdturneringsledelsen.



Formanden fortalte om det system, som blev anvendt til holdturneringen og at dette system blev 
administreret af en person og at der havde været flere problemstillinger i forbindelse med opstart. 
Der havde været flere problemer og formanden ønskede ikke at komme ind på detaljer.
Formanden fortalte, at nogle klubber havde været utilfredse med holdturneringens program. I deres 
kritik havde de anvendt et upassende sprog i stedet for at komme med konstruktiv kritik. 
Formanden var ked at den måde, hvorpå kritikken var blevet fremført.

Lars fra Faxe foreslog, at man burde mødes med klubberne inden holdstart.
Finn fra Køge foreslog, at de klubber som havde længst fra hinanden skulle mødes et centralt sted 
ved en fællesrunde.
Baltzer fra Magleby følte, at turneringsledelsen havde hængt Magleby ud på kredsens hjemmeside.
Lars Åman fra Holbæk og Bruno fra Dianalund mente ikke, at strukturen i den forgangne sæson 
havde været den bedste. 
Ungdomsarbejde:
Forsamlingen debatterede arbejdet omkring ungdomsarbejde.
Finn Stuhr fortalte om Køges projekt med arbejdet med børn i Køge Skakklub, som på den måde 
har øget deres medlemstal med 17 i år og forventer en fortsat tilgang. Projektet er kommunalt 
økonomisk støttet. Finn tilbød at fortælle yderligere om dette projekt, hvos der skulle være 
interesserede klubber.
Bjarne Petersen fra Præstø slog fast, at det ikke er Dansk Skoleskaks mission at skabe medlemmer 
til Dansk Skak Union. 

Organisation:

Bruno fra Dianalund spurgte ind til eventuelle sammenlægninger af hovedkredse. Formanden 
fortalte, at der var flere hovedkredse, som overvejede sammenlægning. Indtil videre er ingen disse 
overvejelser ført ud i livet. Der er i 2. hovedkreds ikke aktuelle tanker om sammenlægning med 
andre hovedkredse.
Finn spurgte, om der var tanker om at etablere en turnering sammen med 8. hovedkreds. Formanden 
oplyste, at der i øjeblikket ikke er konkret tanker herom.
Formanden blev spurgt, om han havde kommentarer til den kommende udskiftning i DSU’s 
bestyrelse (FU) herunder formandsskiftet. Formanden havde ikke kommentarer til de opstillede 
kandidater, men mente, at det var uheldigt, at den afgående formand havde annonceret sin afgang 
temmelig sent. 
På spørgsmålet om formanden mente, at der ”var noget galt”, siden der var folk i FU som stopper, 
varede formanden, at han ikke var bekendt med, at der var noget galt, men at DSU lider under, at 
unionen ikke modtager tilskud og således ikke er i stand til f.eks. at ansætte og lønne en 
generalsekretær.

Øvrige kommentarer:

Finn Stuhr nævnte, at når man kritiserer, så bør man også komme med et konstruktivt forslag.
Jan Ambirk nævnte, at han også havde fået kritik – bl.a i forhold til offentliggørelse af turneringer. 
Han henstillede derfor til klubberne, at han fik tilsendt en mail direkte omkring turneringer.

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

3. Regnskab 2014

BH fremlagde regnskabet. Se bilag.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

BH fremlagde budgettet for næste år. Se bilag.



4. Holdturnering 2014/2015

JL informerede om holdturneringen.
HJ uddelte præmier.
Se bilag.
Forsamlingen drøftede en konkret episode, som var opstået ved et afsluttende fællesstævne, hvor 
der var uklarhed omkring reglerne for holdopstilling. Bestyrelsen tog forsamlingens drøftelser til 
overvejelse.
Morten Olsen fra Ringsted slog til lyd for, at man skulle spille med 4-mands-hold i holdturneringen.

5. Indkomne forslag

Se vedhæftede bilag.
Forslag 1:

Faxes forslag: Stemme-antal skal tildeles i forhold til antallet af hold i stedet for i forholdet til 
antallet af medlemmer. Lars fra Faxe forklarede om Faxes forslag.
Bjarne fra Præstø var kraftig modstander af forslaget. Han mente, at det var udemokratisk.
Forslaget blev debatteret. Formanden mente også, at forslaget var udemokratisk. 
Afstemning:
3 for
27 imod
7 stemte ikke
Forslaget bortfalder

OBS: Morten Olsen fra Ringsted forlader mødet. Der er således nu 35 stemmer.

Forslag 2:

Formanden forklarede om forslaget, som efterfølgende blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 3:

Lars og Svend-Erik fra Faxe forklarede om forslag 3.
Forsamlingen drøftede Faxes forslag.
Efterfølgende trækker Faxe forslaget.

Forslag 4:

Peter Stuhr fra Køge forklarede om forslag 4, som efterfølgende blev debatteret af forsamlingen.
Afslutningsvis sagde Peter Stuhr, at meningen med forslaget var, at det var noget bestyrelsen kunne 
arbejde videre med.
Afstemning:
21 for
9 imod
5 stemte ikke

6. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.
Dette blev enstemmigt vedtaget.

7. Valg

1. Formand Niels Steen Larsen er på valg.
NSL blev genvalgt.

2. Bestyrelsesmedlemmerne Morten F. Jensen, Jens Lundberg og Henning Jakobsen er på valg. (Jens 
Lundberg og Henning Jakobsen ønsker ikke genvalg).
Morten Olsen, Ringsted og Lars Christensen, Faxe blev valgt til bestyrelsen.



3. Bestyrelsessuppleant Curt Herbst, Sorø er på valg. (Der skal vælges i alt 2 bestyrelsessuppleanter. 
– 1 plads er ledig)
Peter Stuhr, Køge og Bjarne Petersen, Præstø blev valgt.

4. Revisorerne Søren Dyberg Larsen, Slagelse og Bruno Sørensen, Dianalund er på valg.
Genvalg til begge.

5. Revisorsuppleant Henrik Knudsen er på valg.
Genvalg.

6. Turneringskomitémedlemmerne Henrik Knudsen, Næstved og Erik Carlsen, Køge er på valg.
Genvalg til begge.

7. Turneringskomitésuppleanterne Bjarne Petersen, Præstø og Bruno Sørensen, Dianalund er på 
valg.
Genvalg til begge.

8. Eventuelt

Baltzer fra Magleby præsenterede den nye skakklub. 
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Holdturnering 2014/2015 

Trods mange tekniske problemer i starten med tilmelding af hold og styrkelister, lykkedes det 
at komme i gang med holdturneringen. Holdturnerings hjemmesiden kom først helt op at køre 
medio november 2014. Der forestod et større arbejde med at oprette alle startdata for 
klubberne og holdstyrkelisterne. De første 2 runders resultater måtte Henning og jeg i 
fællesskab modtage via mails og oprette i systemet efterfølgende. Der blev heftig brug for 
regneark og pdf filer, så klubberne kunne følge med i stillingerne.  
Puslerier med tabellerne var som sædvanlig en stor udfordring. En positiv oplevelse kom, idet 
Magleby Skolecenter oprettede en skakklub og ville gerne deltage med 2 fire mands hold. Det 
lovede godt.  
Mesterrækken var forholdsvis nem at få lagt i tabel. Det blev straks værre med A rækken, idet 
de geografiske forhold var vanskelige at klare med de store km afstande. Det var således 
forventet, at mange af holdkampene skulle afvikles som søndagskampe. Der er bl.a. 186 km 
fra Maribo til Nykøbing Sj. Tabellen fortalte mig, at der blev i gennemsnit 294 km kørsel for 
hvert hold. Tænkte også om det var muligt at lave nogle fællesstævner. Det bedste ville være 
en Ringsted placering, men da denne skakklub ikke deltog i holdturneringen, måtte det være 
ren ønsketænkning. Vi fandt dog et fællesstævne (4. runde) i Haslev, samt sidste runde blev 
lagt i samme by, hvor det var forventet, at de deltagne hold kunne deltage på en hverdags 
aften.  
De 2 B rækker var nemmere at lægge med langt mindre geografiske afstande mellem 
klubberne. Dog viste det sig at nogle af de forventede klubhold ikke ville deltage, så der måtte 
en venlig armvridning til andre klubber om at rykke op i rækken. 
Nu kom turen til C rækken med fri tilmelding. Fra starten var der kun 11 hold tilmeldt, men 
fint, at Nakskov gerne ville deltage i en ren Lollands række. Det blev derfor til 3 rækker med 4 
hold og dobbeltrunde (ude og hjemme) over 6 runder. En som sagt på Lolland. En for 
Østsjælland og en for Nordvestsjælland. Tabellen for Østsjælland måtte dog indeholde mindst 
1 hold fra Nordvestsjælland og her faldt valget på Holbæk. Igen lidt ubehageligheder for de 
lange kørsler mellem byerne. Heldigvis var betænkningstiden sat ned i C-rækkerne, så alle 
forventes at være hjemme inden midnat. 
Fra 3.runde kunne klubberne igen indberette deres resultater. Det er gået forholdsvis fint. Dog 
har jeg måtte hjælpe et par klubber undervejs, da deres login koder åbenbart ikke virkede. Jeg 
forstår det dog ikke helt, da jeg selv bruger deres egne koder til login på min pc. Det er vist 
også et spørgsmål om at sætte sig ind i noget nyt og være lidt tålmodig med tastearbejdet. 
Nye holdspillere var klubberne flinke til at give besked. Lidt af en procedure at få dem lagt ind. 
Først i DSU medlemskartotek med rating og faste oplysninger, dernæst eksport af fil til 
holdturneringen, hvorefter spilleren kunne indsættes. At hold administrator så lige tager en tur 
til Filippinerne i dec. – jan. kom vist lidt som en overraskelse for mange af holdlederne. En del 
mails blev først besvaret og taget aktion på, da jeg kom hjem. Havde da håbet på at den 
fælles mail til Henning og mig blev brugt, når det drejede sig om holdturneringen. 
Der har været givet 3½ strafpoints, mest for udeblivelse af spillere. Det er vort indtryk at flere 
hold nu meddeler deres modstandere og hold tu-leder, hvis de ikke kan stille op med fuldt 
mandskab. Hvis begrundelsen er god, vil de fleste hold helt undgå strafpoints, men det er hold 
tu-leders afgørelse i sidste ende. Vi har helt undgået udsættelser på grund af vintervejr, 
hvilket vist ikke er sket før i holdturneringens historie.   
 
Slutstillingen: 
M-rækken: Nr. 1:Maribo fik 36½ p og 11 MP. Nr. 2: Præstø med 35 p også 11 MP. 
Nedrykning til Næstved og Kalundborg. Vi fik desværre 2 nedrykkere fra 3.divisionen. 
A-rækken: Nr. 1: Vordingborg fik 37 p og 9 MP. Holdet oprykkes til M-rækken i næste sæson. 
Nr. 2: Haslev med 31 p og 10 MP. Nykøbing Sj. havde samme points og MP, men indbyrdes 
kamp i Haslevs favør. Nedrykning til Maribo 2, Nordfalster og Holbæk 3, der ellers lå helt lige 
med Skovbo. Her måtte der også kigges på den indbyrdes kamp. 
B1-rækken: Nr. 1: Faxe 2 med 22 p og 13 MP. Holdet oprykkes til A rækken. Nr. 2: Køge 3 
med 18 p og 10 MP. Nedrykker er Haslev 2. Der kan blive flere nedrykkere fra B rækkerne, når 
tilmeldingen til den nye sæson er modtaget 
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B2-rækken: Nr. 1: Jyderup fik 21½ p og 12 MP. Holdet oprykkes til A rækken. Nr. 2: Korsør 
med 18½ p og 11 MP. 
C1-rækken: Nr. 1: Sydøstlolland 2 fik 16½ p og 8 MP. C2-rækken: Nr. 1: Præstø 3 fik 9 p og 9 
MP. Da Præstø holdet ikke stillede op i B rækken, som de var berettiget til, går præmien til 
placering 2: Greve. C3-rækken: Nr. 1: Nykøbing Sj. 2 fik 13 p og 8 MP. Desværre kunne 
Magleby Skolecenter ikke stille de 2 sidste runder med deres 2.hold, så holdet blev nulstillet i 
tabellen. Tillykke med vinderne i C rækkerne, der alle rykker op.  
Der blev kun 1 topscorer i år, nemlig B1: Kurt Søgaard Nielsen, Greve, som skal have sit 
velfortjente præmiebevis. Der var 320 aktive deltagere med i holdturneringen, hvor der blev 
spillet 796 partier. Størst ratingudvikling fik Henrik Bitzer, Korsør, der gik fra 1400 til 1626. 
Terminerne for næste sæson følger divisionsturneringen og ser således ud for M-rækken: 1. 
Rd. 25-10-2015. 2. Rd. 08-11-2015. 3. Rd. 22-11-2015, 4. Rd. 13-12-2015. 5. Rd. 17-01-
2016. 6. Rd. 31-01-2016 og 7. Rd. 28-02-2016. Øvrige rækker spiller ugen herefter, dvs. uge 
44-46-48-51 i 2015 og uge 3-5-9 i 2016. 
Henning Jakobsen, som holdturneringsleder har klaret opgaven rigtig godt. Der har været 
ganske mange udfordringer undervejs, mest især med spørgsmål om de lange kørsler til 
spillestederne. Vort hold administrationssystem som Verner er programmør på, kan være lidt 
vanskelig at forstå, men der er åbnet op for mange flere faciliteter end tidligere, så vi kan 
klare det meste selv. Takker også for det fortrinlige samarbejde i holdteamet, hvor vi støtter 
og informerer hinanden om status og forløb.  
Sign. Jens Lundberg 







2. Hovedskreds

Driftsregnskab for perioden  1/1 - 31/12  2014

REGNSKAB REGNSKAB Budget

INDTÆGTER: 2014 2013 2014

Kontingent fra klubberne 258.109,50 255.980,00 250.000

Kontingent fra enkeltmedlemmer 640,00 1.040,00 1.000

Holdturneringen 11.000,00 10.000,00 10.000

Pokalturneringen 0,00 0,00

Juniorudligning 0,00 0,00

Renteindtægter/udbytte aktier 2.227,20 29,47 2.000

Andre indtægter 975,00 0,00

Indtægter ialt 272.951,70 267.049,47 263.000

UDGIFTER

Kontingent til DSU 220.685,00 222.217,50 217.500

Medlemsfremmende aktiviteter 1.000,00 2.000,00 3.000

Delegeretmøde/bestyrelse 12.883,57 12.268,40 13.000

Junioraktiviteter 13.681,25 20.217,82 23.000

Holdturneringen 8.600,00 8.980,00 9.000

EMT konkurrencen 2.500,00 2.500,00 2.500

Pokalturnering 1.251,35 2.504,50 2.500

Divisionstilskud 7.364,00 6.574,00 5.000

Diverse 1.190,00 1.971,37 2.000

Udgifter ialt 269.155,17 279.233,59 277.500

 

Driftsresultat 3.796,53 -12.184,12 -14.500

Status pr. d.d.

REGNSKAB REGNSKAB

AKTIVER 2014 2013

Bankkonto 1 11.009,63 15.809,30

Depotbankkonto 17.478,51 15.551,31

Tilgodehavende 6.899,00 1.040,00

Obligationer 79.872,00 79.872,00

AKTIVER ialt 115.259,14 112.272,61

PASSIVER

Primo 110.322,61 122.506,73

Gæld 1.140,00 1.950,00

Årets resultat 3.796,53 -12.184,12

PASSIVER ialt 115.259,14 112.272,61
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