
Dansk Skak Union
2. Hovedkreds

Referat af delegeretmøde

Dato: Søndag den 23. august 2020 - kl. 13.30 
Sted: Det gamle Rådhus, Møllevej 2, 4140 Borup

Deltagere:
Klub                 Antal stemmer 
Nykøbing Sj. 3
Holbæk 6
Køge 9
Maribo 4
Præstø 4
Skovbo 2
Vordingborg 1

_________
I alt 7 klubber 29 stemmer

Samt fra bestyrelsen:
Formand Niels Steen Larsen (NSL)
Kasserer Bjarne Haar (BH)
Ungdomsleder John Kristensen (JK)
Holdturneringsleder Henning Jacobsen (HJ)
Sekretær Peter Holst (PH)

Referat:

1. Valg af dirigent
Finn Kristiansen (FK) blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt 
indkaldt. 

2. Formandens beretning
NSL aflagde formandens beretning. Se bilag 1.

Herefter debatterede forsamlingen formandens beretning.

Henrik Mølvig bemærkede, at han ikke er i tvivl om, at GDPR-regler overskrides i DSU-regi.

Jan Ambirk fortalte, at man i Vordingborg har indgået samarbejde med Ældresagen, hvilket har 
været en succes. Jan opfordrede til, at andre klubber fulgte Vordingborgs eksempel. Jan spurgte, om 
bestyrelsen havde overvejet at samarbejde med Ældresagen. NSL svarede, at det har bestyrelsen 
ikke. NSL mente, at det var et godt initiativ, men at initiativer bør komme fra klubberne.
Erik Carlsen fortalte, at man havde forsøgt samme initiativ i Køge, men at der var problemer ift. 
Lokaler.
Finn Kristiansen fortalte, at man i Maribo havde inviteret gennem Ældresagen, men der var kun 
mødt en deltager op.

Jan Ambirk (som er webmaster i 2. HK) fortalte, at han kan se, at unikke brugere i gennemsnit 
bruger mere tid på hjemmesiden.

Jan Ambirk spurgte ind til den af DSU-formanden lovede revision omkring eksklusion af DSU-



medlemmer. NSL fortalte, at der ikke var noget nyt, og at han var meget i tvivl, om der i det hele 
taget ville komme ændringer til eksklusions-sager.
Henrik Mølvig bemærkede, at han var betænkelig ved DSU’s mulighed for at ekskludere 
medlemmer.
NSL bemærkede, at eksklusionsager i DSU var ekstremt sjældne, samt at det, han havde oplevet i 
en af sagerne, havde været meget grænseoverskridende.

Søren Kühnrich spurgte om, hvilken betydning det har, at Skaknævnet er trådt tilbage.
NSL forklarede, at Skaknævnet er DSU’s højeste instans i forhold til regeltolkning. (Arbejdet med 
at finde et nyt Skaknævn pågår).

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

3. Regnskab 2019
BH gennemgik regnskabet for 2019. Se bilag 2.

Henrik Mølvig spurgte om, hvorfor man gemmer så mange penge i hovedkredsen.
BH svarede, at der ikke er nogen grund til at have så mange penge stående.
Henrik Mølvig foreslog, at pengene blev kanaliseret tilbage til klubberne, evt. via nedsættelse af 
kontingent.
Jan Ambirk spurgte, hvordan der opkræves kontingent for enkeltmedlemmer.
BH svarede, at det hidtil har været opkrævet af DSU’s kasserer, men for fremtiden skal opkræves af 
hovedkredsens kasserer.
NSL svarede, at der var opstået et problem i DSU, efter at en kasserer var stoppet samt at det er 
meningen, at administrationen af enkeltmedlemmer skal overgå til hovedkredsene for fremtiden.

Kurt Jensen foreslog markedsføring til at fremme skak for ungdom.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Holdturnering 2019/2020
HJ orienterede om holdsæsonen 2019/2020 og uddelte diplomer til diverse vindere.
Se bilag 3.

Henrik Mølvig opfordrede bestyrelsen til at have retningslinjer klar, hvis der skulle være klubber, 
som ikke ønsker at spille holdskak i den kommende sæson.

Erik Carlsen spurgte, om Nykøbing Skakklub ønsker at spille i 2. division.
HJ svarede, at Nykøbing Skakklub holder generalforsamling mandag den 24. august, hvor klubben 
vil træffe endelig afgørelse.

Hans Erik Andersen opfordrede bestyrelsen til at være aktiv ift. Corona-regler i forbindelse med 
holdskak.
HJ svarede, at han er meget opmærksom på problemstillingen samt at han så vidt muligt følger 
Sundhedsstyrelsens informationer.

Jan Ambrik udtalte ros til HJ for hans håndtering af rollen som holdturneringsleder.

5. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.

6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.



7. Valg
1. Formand Niels Steen Larsen var på valg og blev genvalgt.
2. Bestyrelsesmedlemmerne Bjarne Haar og Peter Holst var på valg og blev genvalgt. 
Jacob Sireborn har trukket sig fra bestyrelsen og hans suppleant Morten Jensen ønsker 
ikke genvalg. Jan Ambirk blev valgt til bestyrelsen.
3. Som bestyrelsessuppleanter blev Carl Otto Nielsen (1.suppl.) og Søren Kühnrich 
(2.suppl.) valgt.
4. Revisorerne Søren Dyberg Larsen, Slagelse og Bruno Sørensen, Dianalund var på 
valg og blev genvalgt.
5. Revisorsuppleant Henrik Knudsen var på valg og blev genvalgt.
6. Turneringskomitémedlemmerne Henrik Knudsen, Næstved og Erik Carlsen, Køge 
var på valg. Erik Carlsen ønskede ikke genvalg. Henrik Knudsen blev genvalgt og 
Finn Kristiansen blev valgt i stedet for Erik Carlsen.
7. Turneringskomitésuppleanterne Bjarne Petersen, Præstø og Bruno Sørensen, 
Dianalund var på valg og blev genvalgt.

8. Eventuelt

Søren Kühnrich bad om, at der kommer information omkring spillested og spilledato for 
Sjællandsmesterskabet for ungdom, nu hvor Dianalund har trukket sig.
JK bemærkede, at han var i gang med at finde en anden arrangør.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Referent: Peter Holst

BILAG 1 – Formandens beretning:
Delegeretmøde 
23. august 2020
Beretning

Velkommen til det årlige delegeretmøde i 2. Hovedkreds. Og tak til Skovbo Skakklub, fordi de igen 
vil lægge lokaler til mødet!
Igen i år håber jeg, at vi kan afholde mødet i en god og konstruktiv stemningen, som vi har for vane.
Noget af denne beretning begyndte jeg at skrive i starten af marts. Coronaen var godt nok begyndt 
at true i horisonten.  Men vi skulle nok komme i mål med vores program, så vi kunne få afsluttet 
holdturneringen og holde delegeretmøde inden påske? Som det er alle bekendt, gik det ikke sådan.
Beretningen vil som vanligt være opdelt i en del, der vedrører hovedkredsens virke og resultater og 
derefter en del, der omhandler dansk skak union generelt.
Medlemstallet: Her må vi se en lille tilbagegang i forhold til sidste år. Det er ikke tilfredsstillende. 
30/6 har vi 246 voksenmedlemmer mod sidste års 263. Antallet af senior (over 65) er i dag 179 mod 
sidste års 167. Ungdom har 29 af. Sidste år var det 49. Og endelig er antallet af børnemedlemmer 
35 mod 43. Alt i alt er vi nu 489 medlemmer i hovedkredsen. Ærgerligt. 
Men det er ikke lige tosset alle steder. Man må konstatere, at i nogle klubber går det ganske godt 
med medlemsfremgang. Her hersker trangen nytænkning og igangsætning af nye initiativer. Hvis vi 
skal bevare levedygtige klubber, må man altså rundt omkring sætte noget nyt og anderledes i gang. 
Der er i den forbindelse mange gode inspirationer at hente.
EMT-konkurrencen (eller Henning Jakobsen konkurrencen): Turneringen sluttede 1. aug. 2019. I 
alt deltog 235 unikke deltagere i 28 turneringer. Det er en anelse mindre end forgående år. Men som 
sædvanlig blev Henning Jakobsen en overbevisende vinder med med 126,5 point foran Paulius 



Meskenas, Køge med 78,5 points og sluttelig endnu en gammel kending Henning Rasmussen, Nyk. 
Sj. Med 64 points.
Pokalturneringen: Blev afviklet i Sorø. 5 breddehold og 4 elitehold deltog. Køge 2 vandt foran 
Nykøbing S. De to hold gik således videre til landsstævnet i pinsen i Svendborg. Eliterækken fik 
også Køge som vinder med 19 points foran Næstved med 13 points.
Ved DM-stævnet i pinsen måtte Køge nøjes med en 2. plads et sølle halvt point efter vinderne fra 
Skanderborg. Næstved sluttede som nr. 12. I bredderækken endte Nyk. S. på en flot 6. plads et halvt 
point foran Køge på 7. pladsen. I seniorrækken med fri tilmelding dukkede Maribo op og blev nr. 5: 
Her var også Køge repræsenteret med en slutplacering som nr. 10. I ungdomsrækken deltog Køge, 
og det blev til flot 2. plads!
Generelt kunne man godt tænke sig en større lokal opbakning til dette stævne.
Divisionsturneringen: Skakligaen er ikke færdigspillet i skrivende stund. Xtracon Køge ligger i 
spidsen med 6 points ned til andenpladsen før de to sidste runder. Der er således gode muligheder 
for at klubben genvinder Danmarksmesterskabet. Lad os håbe, det lykkes for klubben at gentage 
succesen fra sidste sæson.
I 1. division gruppe 1 havde vi to klubber med. Næstved sluttede på 3.-pladsen med 29½ points, 
mens Køges 2.-hold sluttede som nr. 4 med 27½ points.
I 2. division gruppe 2 havde vi haft 4 hold med. Holbæk sluttede på 2.-pladsen 2½ points fra 
oprykning! Præstø og oprykkerne fra Slagelse klarede sig fri af spærregrænsen ved at ende som nr. 
5 og 6. Kalundborg fik med en 7.-plads desværre ikke genvalg til næste sæsons divisionsturnering.
Nyt divisionshold fra 2. hovedkreds bliver Nykøbing Sjælland.
Ungdomsarrangementerne: fylder traditionelt en del i denne beretning. De har i den grad lidt 
under coronaen. Der er afviklet tre stævner i UGP-serien med samlet 51 deltagere. Finalen i Køge d. 
28. marts er udsat (og afvikles her i efteråret) ligesom et stævne er aflyst i den indledende serie. 
Hovedkredsen skulle afholde Sjællandsmesterskabet. Det skulle foregå i Dianelund. Også dette 
stævne er blevet aflyst. Og jeg kan forstå, at Dianalund ikke længere er en mulighed, så en ny 
arrangør skal findes.
I sandhed ikke en opløftende del af beretningen. Lad os håbe, det lykkes at få mere gang i 
arrangementerne i den kommende sæson, og at arrangørerne, der brænder for denne vigtige del af 
vores aktiviteter stadig kan holde humøret oppe!
Køge skakklub har i efteråret 2019 afviklet et velbesøgt Ungdoms-DM med 111 deltagere. Flot!
Klub med størst medlemsfremgang: I denne sæson blev det Køge.
Hjemmesiden: her er vi meget heldige, da vi har en opmærksom og dygtig redaktør i Jan Ambirk. 
Den seneste tid har han formået at modernisere siden med et flot og nytænkende design. Siden 
følges af mange, selvom en del af ”presset” på den er dalet, da mange i forbindelse med 
holdturneringen går direkte ind via DSU. Tak til Jan!
Ekstraordinært delegeretmøde: Som det er de fleste bekendt afholdt DSU et ekstraordinært 
delegeretmøde d. 12. oktober 2019 med henblik på eksklusion af to medlemmer, der havde opført 
sig på en måde, der havde bragt DSU i et dårligt lys. Jeg skal her ikke komme i detaljer om sagerne. 
Det er i forbindelse med indkaldelsen til mødet blevet belyst rigeligt. Desværre har de to 
eksklusioner betydet, at vores organisation har brugt mange kostbare ressourcer og megen tid at 
behandle dem. Sagerne burde være ude af verden nu i og med, at de er afgjort af unionens højeste 
myndighed: Delegeretmødet. 
Men desværre belaster specielt den ene sag os stadig. Den har indirekte medført, at Skaknævnet er 
trådt tilbage, og at der nu er indgivet en sag til behandling ved landets domstole for uberettiget 
eksklusion. Personligt har jeg meget svært ved at se, hvad Dansk Skak Union har gjort galt. 
Det her nævner jeg som et eksempel på, hvorfor det kan være svært at rekruttere frivillige ledere til 
vores arbejde. Vi vil alle skakken det bedste, men det er altså ikke sjovt som frivillig ildsjæl at blive 
svinet til og mistænkeliggjort for det værste uden grund. Man kan sagtens finde forhold i Dansk 
Skak Union, som ikke er perfekte. Men i stedet for at nedgøre, når vi finder fejl og mangler, skal vi 
altid være konstruktive og bestræbe os på at finde en bedre løsning. Jeg vil godt her benytte 
lejligheden til at takke for den opbakning, som I gav hovedkredsen i forbindelse med 
afstemningerne på det ekstraordinære delegeretmøde. 
Lad mig minde om FIDE´s motto: GENS UNA SUMUS!



Medlemslister: For tiden undersøges, om vores styrkelister må ligge på unionens hjemmeside, så 
de er tilgængelige for alle. Hvis det viser sig, at være i strid med gældende regler, så skal det 
selvfølgelig rettes. Klubberne skal selvfølgelig også være opmærksomme på dette på deres egne 
sider. Ligeledes skal man være meget opmærksom på brug af materiale på hjemmesider, hvis der er 
andre, som har rettighederne til det.
Corona og fremtiden: Vi nærmer os forhåbentlig en tid, hvor Coronaens spørgelse kommer til at 
fylde mindre i vores sport. Men der er næppe nogen tvivl, om at vi stadig skal tage den med som 
farlig aktør i vores arbejde. Vi må alle gøre vores yderste for, at den ikke skal bremse vores 
aktiviteter samtidigt med, at vi til enhver tid skal følge myndighedernes anvisninger.
Coronaen har givet os nye muligheder, men også nye udfordringer. Mange har fået øjnene op for 
netskakkens velsignelser. Et særligt netmedlemsskab skal diskuteres på det kommende DSU 
delegeretmøde. Måske får det nogle netspillere til at melde sig ind. Det vil tiden vise. 
Forhåbentlig betyder det ikke, at fremmødet i klubberne bliver yderligt udfordret. Det er svært nok i 
forvejen.
Hæderstegn: Henrik Mølvig, Køge Skakklub
Initiativpræmie: Dianalund skakklub.
Til sidst tak: for fremmødet og jeres utrættelig engagement i Dansk Skak Union. Og også en meget 
stor tak til mine bestyrelseskollegaer, som yder en meget flot og professionel indsats. Det er en 
fornøjelse at arbejde sammen med jer. 



BILAG 2 – Regnskab: 
2. Hovedskreds
Driftsregnskab for perioden  1/1 - 31/12  2019      

REGNSKAB REGNSKAB Budget
INDTÆGTER: 2019 2018 2019
Kontingent fra klubberne 277.424,50 287.240,50 287.000
Kontingent fra enkeltmedlemmer 1.280,00 1.280,00 1.280
Holdturneringen 9.500,00 10.250,00 10.000
Renteindtægter/udbytte værdipapirer 1.843,20 998,40 1.000
Andre indtægter 383,92  0,00 0
Indtægter ialt 290.431,62 299.768,90 299.280

UDGIFTER
Kontingent til DSU 242.645,00 251.915,00 252.000
Medlemsfremmende aktiviteter 1.800,00 0,00 2.000
Delegeretmøde/bestyrelse 12.985,45 13.148,76 13.000
Ungdomsaktiviteter 8.574,53 9.899,00 11.000
Holdturneringen 9.194,50 8.779,00 8.500
EMT konkurrencen 2.500,00 2.500,00 2.500
Pokalturnering 3.915,00 2.230,50 3.000
Divisionstilskud 5.508,34 5.180,00 5.180
Diverse 1.743,00 3.745,04 1.000
Udgifter ialt 288.865,82  297.397,30 298.180
 
Driftsresultat 1.565,80  2.371,60 1.100

Status pr. d.d.
REGNSKAB REGNSKAB

AKTIVER 2019 2018
Bankkonto 1 48.556,58 51.613,05
Depotbankkonto 21.289,71 19.734,51
Tilgodehavende 1.280,00 1.780,00
768 Investeringsbeviser, kurs 104,63 79.810,48  79.426,56
AKTIVER ialt 150.936,77 152.554,12

PASSIVER
Primo 148.920,97 146.549,37
Gæld 450,00 3.633,15
Årets resultat 1.565,80  2.371,60
PASSIVER ialt 150.936,77 152.554,12
  

Revisorer: Kasserer:

Bruno Sørensen: Bjarne 
Haar:



Søren Dyberg Larsen:

BILAG 3 – Holdturnering:

Beretning delegeretmøde 2020
Det har jo været en meget speciel turneringsafslutning i år, da Corona valgte at blande sig. Vi var 
stort set færdige med holdkampene da B- række 2 blev afviklet lige inden landet blev lukket ned. 
Mesterrækken nåede dog ikke at blive færdigspillet og da 6. runde var kommet med en række 
overraskende resultater der gav en meget spændende stilling var det næsten ikke til at bære at den 
skulle lukkes uden at afvikle sidste runde. Det var også et ønske fra et flertal af klubberne.
Sidste runde blev planlagt til den 16/8.
Efter mange overvejelser måtte vi konstatere at 2 klubber grundet corona ikke turde spille, eller ikke 
kunne/ville stille hold. Det betød at 7 runde ikke kunne afvikles på en sportslig korrekt måde og 
derfor måtte aflyses.
Ellers er turneringen forløbet rimeligt bortset fra C- rækkerne der har været noget kaotiske og især 
C- række 1 blev kun gennemført ved et stort arbejde fra klubberne og lidt rigeligt fusk fra HTL. Det 
ser ikke ud til at klubberne kan stille hold til dobbelt runder om lørdagen. Jeg ved ikke på 
nuværende hvordan det klares i den kommende sæson, men formentlig ikke som dobbelt runder og 
måske bliver der slet ikke nogen c-rækker.
Der har deltaget 277 spillere mod 285 sidste år det er et fald på 8 og sidste år var der også et fald på 
8. Ret stabilt men desværre et fald, men her spiller divisionen også ind da de ikke er talt med.
Der er 8 spillere der har spillet mere end 10 kampe og en enkelt spiller nåede 15 kampe. Den spiller 
der har vundet flest rating har vundet 401 i rating over 9 kampe og den der har tabt mest har tabt 
130 i rating over 7 kampe. Begge spillere er fra Sorø skakklub.
Den kommende sæson bliver jo noget af en udfordring, da der formentlig stadig er corona. Jeg hørte 
en ekspert (det er man jo bare man vil udtale sig) sige at vi ville have corona de næste 20-30 år. Så 
er jeg stoppet som holdturneringsleder inden den tid. Det er min plan at vi kører holdturnering som 
hidtil og så tilpasser den efter hvor mange der vil spille. Så i må gerne være hurtige til at melde ud 
hvis I ved jeres klub ikke stiller hold som hidtil. Der kan meget vel være spillere der af 
helbredsgrunde ikke vil deltage. 
Vi har diplomer til følgende vindere og jeg vil bede jer om at i kommer op og henter dem, da jeg jo 
ikke er så mobil. Penge præmier sørger Bjarne for.
Række Nr. 1 Nr. 2
   
Mesterrække Nykøbing 

S 1 
 Køge 3

   
A-rækken Næstved 2 Køge 4
   
B- række 1 Faxe 3 Maribo 2
   
B- række 2 Korsør 1 Dragsholm 

1
   
C-række 1 Maribo 4  Sydøstlolland 2 

Præmie
   



C-række 2 Køge 5  
Topscorer er følgende:
Troels Bård Christensen Møn 6 af 6

Jakob Sireborn Dianalund 7 af 7

Spilledage næste sæson:
I mesterrækken spilles følgende søndage: 25/10, 8/11, 6/12-2020 samt 10/1, 24/1, 7/2 og 7/3-2021.
I de øvrige rækker spilles der i ugerne: 44, 46 og 50 i 2020, samt 2, 4, 6 og 10 i 2021.
De kan i øvrigt ses på holdsiden for den netop afsluttede turnering.
Det er også altid på holdsiden man kan finde forskellige oplysninger fra min side.
Indbydelsen bliver udsendt en af de nærmeste dage.


