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DANSK SKAK UNION  

2. Hovedkreds 

Bestyrelsesmøde nr. 72 

 

Søndag den 20. januar 2019 - kl. 9.30 

Det gl. Rådhus - Borup 

 

Deltagere: 

Niels Steen Larsen (NSL) 

Bjarne Haar (BH) 

Peter Holst (PH) 

Jan Ambirk (JA) 

Henning Jacobsen (HJ) 

John Kristensen (JK) 

Flemming Christensen (FK) 

 

Referat: 

 

1. Endelig godkendelse af seneste referat. 

Referat godkendt. 

 

2. Siden sidst: Korte nyheder fra bestyrelsesmedlemmerne. 

Bordet rundt med nyt fra bestyrelsesmedlemmerne. 

 

3. Tildeling af hæderstegn og initiativpræmie 

Se bilag 1. 

Bestyrelsen enedes om at tildele Sigurd Marthendal, Sydøstlolland hæderstegn. 

Bestyrelsen enedes om at tildele Præstø initiativpræmien. 

 

4. Regnskab og budget 

BH orienterede om det endnu ikke reviderede regnskab for 2018. Se bilag 2. 

 

5. Holdturneringen 

HJ orienterede om status på holdturneringen. Se bilag 3. 

JA bad om, at bestyrelsesmedlemmerne bliver orienteret, når der indgår en klage til turneringskomiteen. 

PH vil ved fremtidige klager orientere bestyrelsen om en modtaget klage. 

 

6. Initiativer til medlemsfremmende kampagne i vores område. 

Bestyrelsen drøftede mulige arrangementer i forhold til de af unionens afsatte midler. 

NSL vil tage kontakt til formanden for 3. HK for at høre, om de kunne tænke sig at deltage i en 

hovedkredskamp på Sprogø. Tanken er at kalde arrangementet ”Kampen om Sprogø”. Hvis 3. HK er 

interesseret, vil NSL tage kontakt til Rune Friborg. 

 

7. HB-møde den 26. august. 

NSL fortalte, at der endnu ikke er fremkommet materiale. 

 

8. Status på ungdomsarbejdet. 

Se bilag 4. 

JK informererede om status på ungdomsarbejdet.  

BH redegjorde for anvendelse af midler til ungdomsinstruktørordningen 2018. 

NSL har udsendt ansøgningsskemaer ud til klubberne vedr. ungdomsinstruktørordningen 2019. Bestyrelsen 

godkender efterfølgende indkomne ansøgninger. 
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9. Pokalturneringen. 

FK informerede om status på holdturneringen, som afholdes 26/5. 

PH har rettet henvendelse til Sorø, om de kan lægge lokaler til. Sorø vender tilbage med endeligt svar 

senere. Såfremt Sorø ikke kan lægge lokaler til, spørges Skovbo. 

PH forsøger at skaffe dommere til stævnet. 

Bestyrelsen drøftede, om der burde indføres begrænsning i Elite-rækken, således at der skulle indføres en 

regel om, at en klub kun kan kvalificere sig med et hold til DSUs Pokalfinalestævne. 

Drøftelsen udmundede i en afstemning om følgende regel: 

”Fra Eliterækken i 2. HK kan en klub kun kvalificere sig med et hold til DSUs Pokalfinalestævne.” 

Forslaget blev vedtaget med 5 stemmer for og to blanke stemmer. 

 

10. Turneringslederkursus. 

Bestyrelsen er indstillet på at afholde omkostninger til kost og transport i forbindelse med afholdelse af 

turneringslederkursus i Præstø. 

 

11. Medlems- og klubsituationen 

BH vil undersøge, hvilken klub der har størst medlemsfremgang, således at der kan blive uddelt et skakur på 

delegeretmøde. 

Medlemstallet fra 1/1 2019 er: 

Seniorer: 161 

Voksne: 263 

Ungdom: 87 

De tre kategorier er samlet set faldet med 39 i forhold tallet fra 1/1 2018. 

 

12. Status vedr. hjemmesiden. 

JA informerede om den nye hjemmeside, som blev implementeret 12/8 2018. 

Antallet af månedsvise besøg ligger på ca. 12.000 hits. Det relativt høje tal skyldes sandsynligvis, at der 

registreres et hit for besøg på hjemmesidens underliggende sider. 

JA har stadig udfordringer i forhold til arkivet, men arbejder på sagen. 

Der har været mange positive tilkendegivelser vedr. den nye hjemmeside. 

 

13. Delegeretmøde. 

Delegeretmøde afholdes 6. april 2018 i Skovbo. 

NSL og BH sørger for mad og drikke. 

NSL sørger for indbydelse og stemmesedler. 

BH sørger for status på stemmetal. 

NSL står for formandsberetning. 

HJ står for indlæg vedr. holdskak. 

BH står for aflæggelse af regnskab. 

 

14. Eventuelt. 

Intet at bemærke. 

 

 

Referent: Peter Holst 
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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 

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

 

 

Bilag 2  

2. Hovedskreds 

Driftsregnskab for perioden  1/1 - 31/12  2018 

  REGNSKAB  REGNSKAB Budget 
INDTÆGTER:  2018  2017 2018 
Kontingent fra klubberne  287.240,50  287.651,00 287.000 
Kontingent fra enkeltmedlemmer  0,00  1.280,00 1.280 
Holdturneringen  10.250,00  10.500,00 10.000 
Renteindtægter/udbytte værdipapirer  998,40  537,60 540 
Andre indtægter  0,00   1.850,88 0 
Indtægter ialt  298.488,90  301.819,48 298.820 
      
UDGIFTER      
Kontingent til DSU  251.915,00  251.330,00 251.000 
Medlemsfremmende aktiviteter  0,00  0,00 2.000 
Delegeretmøde/bestyrelse  13.148,76  12.931,31 13.000 
Ungdomsaktiviteter  9.899,00  6.075,00 11.000 
Holdturneringen  8.779,00  8.065,00 8.500 
EMT konkurrencen  2.500,00  2.500,00 2.500 
Pokalturnering  2.230,50  2.639,00 3.000 
Divisionstilskud  5.180,00  2.960,00 5.180 
Diverse  3.745,04   825,25 1.000 
Udgifter ialt  297.397,30  287.325,56 297.180 
       
Driftsresultat  1.091,60   14.493,92 1.640 

      
Status pr. d.d.      
  REGNSKAB  REGNSKAB  
AKTIVER  2018  2017  
Bankkonto 1  51.613,05  45.951,66  
Depotbankkonto  19.734,51  19.036,11  
Tilgodehavende  500,00  0,00  
768 Investeringsbeviser, kurs 104,34  79.426,56   81.561,60  
AKTIVER ialt  151.274,12  146.549,37  
      
PASSIVER      
Primo  146.549,37  132.055,45  
Gæld  3.633,15  0,00  
Årets resultat  1.091,60   14.493,92  
PASSIVER ialt  151.274,12  146.549,37  
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Bilag 3  

Holdturneringen 18/19 

Der er i år tilmeldt 41 hold svarende 228 spillere. Det er en tilbagegang på et hold af 4 spillere i forhold til 

sidste sæson, men da vi også i denne sæson har afgivet et 8 mands hold til divisionen uden at få nogen 

retur er det jo reelt en fremgang. 

Jeg havde i år ændret fristen for tilmeldinger således at c- holdene først skulle tilmeldes senere, hvilket 

skulle gøre det nemmere for klubberne. 

Tilmeldingen forløb rimeligt, skulle være modtaget den 16/9, men der er nogle klubber der ikke har styr på 

deres ting. Ringsted bad den 18/9 om udsættelse fordi Morten var ved at samle 1 hold. Den 20/9 meddelte 

han at det ikke blev til noget og den 22/9 mente han godt han kunne stille hold, men her måtte jeg sige at 

det så blev i c- rækken og så opgav han. Næstved var berettiget til et hold i a-rækken, men tilmeldte kun et 

4 mandshold. Den 22/9 meddelte de at de havde 8 mand og derfor godt kunne spille i a- rækken alternativt 

2 b- række hold. Her meddelte jeg at vingen var faldet, så det blev 1 b- række og 1 c- række hold og det 

accepterede de. Efter tabellerne var lagt op tilbød Sorø at stille et hold i c- række 2, som havde ulige antal 

hold, men dette afviste jeg, da Skovbo havde stillet en række krav for at de kunne stille hold. I 

mesterrækken måtte jeg ned til fjerdepladsen i A-rækken for at finde den sidste oprykker, men det var også 

ok da de var meget lige i sidste sæson. 

 

Afviklingen har været noget kaotisk. Jeg havde jo på delegeretmødet bebudet en strammere kurs med 

hensyn til strafpoint, da der er nogle klubber der misbruger reglerne. Allerede i første runde fik jeg brug for 

denne stramning, da Køge 5 manglede deres førstebræt og ikke havde rykket de øvrige spillere op. Da 

strafreglerne ikke tidligere har været benyttet, valgte jeg at give advarsel og det forsatte jeg naturligvis 

med. Dette har så senere udløst en protest, men her var der vist meget andet der også fremprovokerede 

denne protest. 

I c- række 1 kunne Maribo kun stille med 2 mand i første runde og skulle dermed smides ud. Dette bad de 3 

øvrige hold i rækken om at jeg undlod, da det ville ødelægge turneringen. Denne række var efter ønske fra 

klubberne lavet som 3 lørdagsstævner med 2 kampe pr. hold. Man bad også om at Maribo fik lov til at stille 

med 2 ulovlige spillere, men det lykkedes kun at stille med en ulovlig spiller i det andet stævne. Det blev 2 

stævner hvor de ikke kunne stille hold. 

I b- række 2 kunne Greve ikke stille hold i runde 3 og meldte afbud, men her fik Køge reddet det ved at 

udsætte kampen, hvilket jeg godkendte. Der er meget der kan løses med god vilje fra HTL og klubberne. 

I de første 4 runder har jeg måttet gribe ind med advarsler og straf point 7 gange. 

 

Bilag 4  

*at en klub som udgangspunkt kun kan få tilskud til et hold. Tilskuddet er max. 4000 kr.. 
 *at, hovedkredsen højst yder tilskud til 7 undervisningshold i hele hovedkredsen. 
 *at, fristerne for indsendelse af mødelister skal respekteres! I modsat fald kan udbetaling 
helt bortfalde. 
*at der pr. hold skal være mindst 5 børn eller juniorer, som er DSU-medlemmer. 
 *at instruktøren skal være mindst 14 år. 
 *at klubben skal attestere, at den har indhentet en godkendt børneattest på instruktøren. 
 Hovedkredsen betaler halvdelen og Dansk Skak Union betaler den anden halvdel af 
tilskuddet.  


