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INDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE 2002 !
2. HOVEDKREDS
Lørdag d. 13. april 2002 kl. 13.00
Sønder Parkskolen, Ahorn Allé 48, 4100 Ringsted
Forslag, der ønskes behandlet på delegeretmødet skal være formanden i hænde senest d. 27. marts 2002.
På valg er formanden Niels Steen Larsen og de 3 bestyrelsesmedlemmer, Poul Buhl, Henrik Stampe og Erik Hansen. På valg er også
bestyrelsessuppleanterne Peter Kristiansen, Maribo og Sigurd Søllner, Tingsted, revisorerne Bruno Sørensen, Dianalund og Søren Dyberg
Larsen, Slagelse, revisorsuppleanten Henrik Knudsen, Næstved, turneringskomitémedlemmerne Poul-Erik Nielsen, Haslev og Henrik
Knudsen, Næstved samt de to turneringskomitésuppleanter Henning Rasmussen, Nyk. Sj. og Morten Olsen, Ringsted.
Ekstraordinært ønsker Svend Dyberg Larsen at forlade bestyrelsen.
Det er klubbens formand, som har stemmeretten. Er formanden forhindret i at deltage, kan stemmeretten ved skriftlig fuldmagt gives til et
andet medlem af klubben.
Efter delegeretmødet vil der i lighed med tidligere år være spisning. Pris: ca. 75 kr. Tilmelding til spisningen sker hos Poul Buhl, senest
7.april 2002 kl 20.00! sittingbuhl@games.dk - 5767 4505
På bestyrelsens vegne Niels Steen Larsen
Før mødet vil Svend Dyberg Larsen indlede med et lille indlæg om, hvad en tuurneringsleder kan komme ud for i forbindelse med sit
arbejde.
Mød op som deltager på DELEGERETMØDET i 2.hovedkreds !
Dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2001
4. Holdturnering 2001/2002
5. Indkomne forslag
6. Kontingentfastsættelse
7. Valg
a. Formand
b. 3 bestyrelsesmelemmer
c. 2 bestyrelsessupleanter
d. 2 revisorer
e. 1 revisorsuppleant
f. 2 turneringskomitémedlemmer
g. 2 suppleanter til turneringskomité
8. Eventuelt

kildemateriale: NSL mail 07.2.2002""

© 2002 Jens Lundberg, webmaster for 2.hk [organisation under Dansk Skak Union]

Alle rettigheder forbeholdes.

Forside > arkiv > Hæderstegn 2002
Dansk Skakunion 2.hovedkreds/Dianalund/arkiv dato: 10.07.2002

Set i Kalundborg Folkeblad den 10. juli 2002 side 7 "Godt brølt..."
Bruno Sørensen - tidligere igennem mange år formand for Dianalund Skakklub o nu redaktør af klubbladet samt turneringsleder - har
netop modtaget en fornem hæder fra Dansk Skak Union. Bestyrelsen for 2. hovedkreds, der dækker Vestsjællands- og Storstrøms amter og
har over 1.000 medlemmer, havde indstillet ham til at blive årets modtager af unionens hæderspris blandt andet med den begrundelse, at
han er en "dynamo og igangsætter for skaklivet i Vestsjælland", Bruno Sørensen har også været meget aktiv omkring arbejdet med
skakjuniorererne. Der følger ingen penge med hædersprisen., men Bruno Sørensen har deltaget i en middag i skakunionen, hvor han fik et
fint diplom overrakt.
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Delegeretmøde i 2. Hovedkreds
Lørdag d. 13. april fandt årets delegeretmøde sted. Det foregik for første gang i mands minde i Ringsted. På trods af, at Ringsted ligger
nogenlunde midt i hovedkredsen, betød det ikke et ekstraordinært stort fremmøde. Der var mildt sagt ikke trængsel ved bordene. Kun 13
klubber var repræsenteret.
Mange – og det var navnlig de mindre klubber – blev væk. En beklagelig tendens, som vi har oplevet sidste år. Hvis man vil have indflydelse
på hovedkredsens liv, må man altså møde op.
Her er et kort referat af, hvad der skete.
Erik Carlsen, Køge valgtes til dirigent, hvorefter formanden Niels Steen Larsen aflagde sin beretning.
Beretningen var delt op i tre dele. Første del omhandlede resultater m.m. NSL konstaterede, at antallet af hold i divisionsturneringen forblev
det samme i den nye sæson. Kalundborg måtte forlade 3. div., men blev erstattet af Næstved.
Pokalturneringen havde det svært. Deltagelsen i 2001 havde været skuffende lav, og det samme så ud til at blive tilfældet for 2002. Hvis der
ikke kom flere hold end de ni, der havde meldt sig umiddelbart før delegeretmødet, ville turneringen helt blive aflyst i 2. HK.
EMT-konkurrencen havde i sæsonen 2000/2001 haft flot deltagelse. I en periode med vigende medlemstal, var det rart at se, at de trofaste
medlemmer holdt ved i EMT´erne og mødte flittigt op. Her synes ikke at være nogen krise. 582 tilmeldinger fra hovedkredsen samt en del
fra andre kredse. Turneringer: 24 i alt. Vinder med 102½ points blev Henning Jakobsen, Nordfalster foran John Holst, Tingsted med 91½
points. På tredjepladsen kom Kaj Vinding Pedersen, Nyk. Sj med 86 points.
Børne- og juniorarbejdet havde igen i år haft indsatsen liggende på JGP-serien med tilhørende Sjællandsmesterskab samt hold-DM (i
Tjele).
JGP gennemføres med en række stævner rundt om i hovedkredsen. For tiden er der afviklet 10 af i alt 11. Deltagerantallet ligger desværre
på samme niveau som sidste år, hvor vi dykkede under 200. DD har 167 været med. Størstedelen kommer i de yngste grupper, hvor
fremgang har været markant. De øverste grupper har haft en mindre tilbagegang i forhold til sidste år.
Formanden gav udtryk for, at det er svært at have med børn og unge at gøre. At holde dem til ilden og konstant skulle være inspirator og
hitte på nye initiativer er hårdt arbejde. Der er mange opture og nedture. Men ingen tvivl om at det er vejen frem. Det ses i de klubber, der
virkelig satser her.
Sjællandsmesterskabet blev i år afviklet i 1. HK. Det blev til en enkelt Sjællandsmester i B-gruppen, hvor Kristian Hovmøller, Dianalund
vandt. I A-gruppen fik Sk 1927 Ringsteds Jonas Nilsson en 2. plads, ligesom Harald Jørgensen fra Ringsted i gruppe F. Daniel niel
Bendizxen, Nyk. S. fik tredjepladsen i gr. B.
Hold DM: I lighed med de andre hovedkredse deltager vi med 8 spillere. Det foregik i 2001 på Tjele Efterskole. Det blev til den traditionelle
5.-plads. Holdet var endda ikke det optimale, da en række afbud og udtagelser til officielle DSU- arrangementer i udlandet svækkede holdet.
Ikke en smart koordinering fra DSU`s side.
Juniorinstruktørordningen: 8 grupper er blevet aflønnet under denne ordning; i år endda 10, så man kan sige, at her satser vi hårdt.
Medlemstallet er 483 seniorer, 143 pensionister, 54 børn og 51 juniorer. Medlemmerne er svære at fastholde. I forhold til sidste sæson
mangler der 38. For nylig måtte Nysted Skakklub også give op. Tilbagegangen er ikke jævnt fordelt over hele hovedkredsen. Nogle steder er
den mere markant. Vi har klubber, som kan få store problemer i nærmeste fremtid. Det er steder, hvor medlemmerne stille og roligt siver ud
uden, at der rigtig kommer nye ind. Det kniber med at få overskud til nye initiativer, og det er en farlig udvikling.
Men der er hjælp at hente. DSU har en vækstkonto. Meningen er at gode initiativer og idéer, der kan fremme medlemsudviklingen skal
støttes med penge.
Men det nytter ikke, hvis klubberne ikke selv kommer frem på banen med gode idéer, der fortjener støtte. Unionen og hovedkredsene kan
være nok så velvillige og støttende; men det er altså ude i klubberne, at behovet skal erkendes, og arbejdet skal udføres.
Formanden gav udtryk for, at det var vigtigt at satse på børne- og juniorskak og samtidigt få integreret de unge mennesker i klubberne.
I løbet af den forgangne sæson er det lykkedes for Jens Lundberg at få igangsat en meget flot og imponerende hjemmeside, der er meget
hurtigt ude med de sidste nyheder.
Sidste Nyt er stadig hovedkredsens blad. Med indførelsen af hjemmesiden har det fået en anden rolle. Der skal skrives artikler om skaklivet
lokalt, emner af mere skakpolitisk karakter samt mere partistof.
Det har desværre været svært for redaktøren, at få det til at fungere.
Formanden kom ind på en række forhold vedr. DSU. Det kan læses andet sted i bladet.
Til sidst takkede formanden Svend Dyberg Larsen for et fornemt arbejde i bestyrelsen. Efter 17 år på forskellige poster havde Svend valgt
”at gå på pension”.
Beretningen blev vedtaget enstemmigt.
Kassereren fremlagde herefter regnskabet, som kan ses andetsteds i bladet. Også det blev vedtaget med alle stemmer.
Til bestyrelsen var der nyvalg til Jens Lundberg fra Tornved, ligesom Poul Møller Petersen, Holbæk blev bestyrelsessuppleant.

Jubilæumsudvalg
Det er jo efterhånden ikke nogen hemmelighed, at Dansk Skak Union fejrer sin 100 års fødselsdag i 2003. I den forbindelse skal der
selvfølgelig finde en række arrangementer sted – både lokalt og på landsplan. På delegeretmøde i 2. HK nedsattes et jubilæumsudvalg
bestående af Liselotte Madsen, Morten F. Jensen, Erik O. Hansen og Niels Steen Larsen. Gode idéer modtages meget gerne!
Niels Steen Larsen
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