DANSK SKAK UNION
2. Hovedkreds
Bestyrelsesmøde nr. 77
Lørdag den 16. januar 2021
Virtuelt møde via Teams
Deltagere:
Niels Steen Larsen (NSL)
Bjarne Haar (BH)
Peter Holst (PH)
Henning Jacobsen (HJ)
John Kristensen (JK)
Flemming Christensen (FC)
Jan Ambirk (JA)
Referat:
1. Endelig godkendelse af seneste referat
Referat godkendt.
2. Siden sidst: Korte nyheder fra bestyrelsesmedlemmerne
Bordet rundt med nyt fra bestyrelsesmedlemmerne.
Næstved, Faxe, Holbæk og Haslev har erfaringer med afvikling af turneringer online.
3. Tildeling af hæderstegn og initiativpræmie (bilag 1)
Bestyrelsen enedes om tildeling af hæderstegn og initiativpræmie.
4. Regnskab og budget (bilag 2)
BH gennemgik det færdige, men endnu ikke reviderede regnskab.
5. Holdturneringen (bilag 3)
HJ orienterede om status på holdturneringen i 2. hovedkreds.
Bestyrelsen besluttede at indstille holdskak i 2. hovedkreds i denne sæson. Der bliver ikke opkrævet
indskud for næste sæsons holdturnering.
NSL orienterede om status på holdturneringen i divisionsskak.
Det ser på nuværende tidspunkt ud som om, at Skakligaen kan gennemføres, men at 1. og 2. division
aflyses.
6. Status på ungdomsarbejdet (bilag 4)
JK informerede om ungdomsarbejdet.
UGP sæson 20/21 blev aflyst.
SM blev afholdt i Holbæk. Stævnet gik fint. Der var 24 deltagere.
Det er planen at afholde en hovedkredsturnering for juniorer i Køge i løbet af foråret.
Såfremt det lykkes, vil hovedkredsen støtte økonomisk.
7. Pokalturnering
FK orienterede om status på Pokalturneringen.
Det er sandsynligt, at DSU aflyser Pokalturneringen i denne sæson.
2. Hovedkreds følger udviklingen, og tager senere beslutning om en eventuel afholdelse i forhold til
udmelding fra DSU. På nuværende tidspunkt forventes det ikke, at der afholdes Pokalturnering i 2021.
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8. Medlemssituationen og klubsituationen (bilag 5)
BH orienterede om status på medlemssituationen.
9. Status på hjemmesiden
JA orienterede om status på hjemmesiden.
Arbejdet med hjemmesiden går godt, og der er efterhånden styr på de fleste funktioner.
Bestyrelsens medlemmer udtrykte tilfredshed med hjemmesiden.
10. Delegeretmøde 2021
I forhold til delegeretmøde forventer bestyrelsen, at det afholdes på et senere tidspunkt end vedtægterne
foreskriver. På nuværende tidspunkt kan en mulig dato ikke meldes ud. Delegeretmøde vil blive indkaldt
med 4 ugers varsel.
11. Eventuelt
PH spurgte, om FK er kommet med på fællesmail. JA har kontaktet One.com og deres support, som afviser,
at problemet ligger hos dem, og JA kan derfor ikke løse problemet.
Der var i bestyrelsen enighed om, at det virtuelle møde er velfungerende, men at det naturligvis er rarest at
holde fysiske møder.
12. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde afholdes afhængigt af delegeretmøde. NSL vil vende tilbage ift. aktuel dato.

Referent: Peter Holst
_______________________________________________________________________________________

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.”
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Bilag 2
2. Hovedskreds
Driftsregnskab for perioden 1/1 - 31/12 2020
INDTÆGTER:

REGNSKAB

REGNSKAB

2020

2019

Budget
2020
274.000
800
10.000
500
0
285.300

Kontingent fra klubberne
Kontingent fra enkeltmedlemmer
Holdturneringen
Renteindtægter/udbytte værdipapirer
Andre indtægter

270.752.00
400.00
6.750.00
384.00
663.26

277.424.50
1.280.00
9.500.00
1.843.20
383.92

Indtægter ialt

278.949.26

290.431.62

Kontingent til DSU
Medlemsfremmende aktiviteter
Delegeretmøde/bestyrelse
Ungdomsaktiviteter
Holdturneringen
EMT konkurrencen
Pokalturnering
Divisionstilskud
Diverse

238.260.00
0.00
10.583.85
2.293.00
6.750.00
2.500.00
1.400.00
6.185.78
2.171.00

242.645.00
1.800.00
12.985.45
8.574.53
9.194.50
2.500.00
3.915.00
5.508.34
1.743.00

Udgifter ialt

270.143.63

288.865.82

240.000
2.000
9.000
7.000
8.500
2.500
4.000
5.180
1.000
279.180

8.805.63

1.565.80

6.120

UDGIFTER

Driftsresultat

Status pr. d.d.
REGNSKAB

REGNSKAB

AKTIVER

2020

2019

Bankkonto 1

57.474.45
21.373.71
0.00
80.444.24

48.556.58
21.289.71
1.280.00
79.810.48

159.292.40

150.936.77

Årets resultat

150.486.77
0.00
8.805.63

148.920.97
450.00
1.565.80

PASSIVER ialt

159.292.40

150.936.77

Depotbankkonto
Tilgodehavende

768 Investeringsbeviser, kurs 104,75
AKTIVER ialt
PASSIVER
Primo
Gæld
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Bilag 3

Det var en noget speciel opstart af turneringen til denne sæson på grund af Covid-19.
Der var jo klubber der valgte at stille med færre hold eller slet ikke at deltage i
holdturneringen. Jeg prøvede først at få Mesterrækken fyldt op, men det lykkedes ikke. Jeg
havde dog et hold der var villig til at spille i mesterrækken hvis det var nødvendigt, men da
det ville give ulige antal, valgte jeg at lade holdet spille i A-rækken.
A-rækken så længe ud til at kunne blive fyldt op, men den ene klub måtte dog opgive at
samle et 8 mandshold, så rækken kom til at bestå af 7 hold.
B-rækkerne var der ikke hold nok til at fylde op og det blev derfor 2 gange 7 hold.
På et tidspunkt så det ud til at der kunne dannes en C-række med rimelig kørsel, men inden
dette lykkedes valgte Sydøstlolland, at trække deres hold grundet for lang kørsel. Dette skete
på trods af at de slet ikke vidste hvilke klubber der ville være aktuelle til C-rækken.
I Mesterrækken er der afviklet en runde + 1 kamp.
I A-rækken er der kun spillet en kamp og i B-rækkerne er der også flere aflyste runder.
Der er tilmeldt 13 hold af 8 spillere og 14 hold af 4 spillere. Det giver 160 spillere mod 220
spillere i sæsonen 19/20.
Henning Jacobsen

Bilag 4
Forslag til udsendelse:
Til klubberne i 2. Hovedkreds
Hovedkredsbestyrelsen vil anmode klubberne om at indsende en ansøgning til bestyrelsen,
hvis man ønsker at få andel i ungdomsinstruktørmidlerne for 2021.
Indtil videre gælder de samme regler som sidste år:
*at, der som udgangspunkt kun kan bevilliges ét tilskud pr. klub
*at, der kun vil kunne udbetales tilskud til i alt 7 hold i 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.
Der kan maksimalt udbetales 4000 kr. pr. hold. Hovedkredsen betaler halvdelen og Dansk
Skak Union betaler den anden halvdel.

Det er klubben, som gennem sin formand ansøger. Ansøgningsskema (vedhæftet) sendes til
mig senest d. 15. feb. 2021, hvorefter hovedkredsbestyrelsen tager stilling til ansøgningerne.
Hvis man kommer i betragtning gælder udbetalingen selvfølgelig for timer afviklet fra 1.
januar 2021.
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Bilag 5
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