
DANSK SKAK UNION 

2. Hovedkreds 

Bestyrelsesmøde nr. 80 

Søndag den 8. maj 2022 - kl. 9.30 

Skovbo Skakklubs lokaler i Borup

Til stede: Bjarne Haar (BH), Flemming Kristensen (FK), Jan Ambirk (JA), John 
Kristensen (JK) og Niels Steen Larsen (NSL)

Afbud: Henning Jakobsen og Peter Holst 

Referent: Niels Steen Larsen

1. Siden sidst: Korte nyheder fra bestyrelsesmedlemmerne.

Medlemmerne orienterede om skaklivet i deres hjemegn. 

2. Nyt vedr. påskens HB-møde (NSL)

NSL orienterede om forskellige punkter på påskens HB-møde bl.a. om 
forsøgsvis anvendelse matchpoints i skakligaen de næste to sæsoner.

3. Økonomi. (BH)

a) Det reviderede regnskab for 2021 

Bjarne Haar gennemgik posterne på regnskabet for 2021. Holdturneringen 
udviser et nul, da turneringen blev aflyst i forrige sæson.

b) Budget for2022 (BH)

Bjarne Haar gennemgik budgettet for 2022. Der kalkuleres med et lidt 
mindre medlemstal og et underskud på 7600 kr.

4. Holdturneringen. (HJ)

a) Status for den afsluttede sæson 2021/22

Fællesstævner i løbet af turneringen blev drøftet.

b) Overvejelser vedr. sæsonen 2022/23



Der kan i den kommende holdsæson spilles med fælleshold. Bestyrelsen 
evaluerer ordningen, når holdturneringen 2022/23 er forbi.

5. Pokalturneringen (FK)

Afvikles d. 15. maj i Sorø. I skrivende stund er kun to hold tilmeldt. Indskud og 
præmier betales elektronisk.

6. Ungdomsarbejdet (JK)

a) Status for den afsluttede sæson

Deltagertallet i sæsonens stævner har ikke været særlig højt. Men trods alt
har der været tilfredse deltagere.

b) Overvejelser vedr. næste sæson

JK vil rette henvendelse til klubberne med henblik på snarlig afklaring af 
mulige arrangører til UGP.

7. Gennemgang af delegeretmødets dagsorden

a) Dirigent

b) Stemmetal for klubberne (BH)

c) Diplomer for holdturnering (NSL)

d) Gennemgang af de indsendte forslag

e) Valg

Delegeretmødets punkter blev gennemgået af bestyrelsen. 

8. Næste møde

NSL udsender ”spørgeskema” til bestyrelsen vedr. dato for næste 
bestyrelsesmøde, som bør ligge i slutningen af august eller starten af 
september.

9. Evt.

FK omtaler muligheden for flere dommerkurser. Punktet tages op senere.

JK omtaler en hurtigskakturnering for hovedkredsen. Punktet tages op senere.



Om nødvendigt genoptages mødet efter delegeretmødets afslutning.


