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DANSK SKAK UNION  
2. Hovedkreds 
Bestyrelsesmøde nr. 82  
 
Søndag den 22. januar 2023 kl. 0930 
Borup Kulturhus, Møllevej 2, 4140 Borup 
 
Deltagere: 
Niels Steen Larsen (NSL) 
Bjarne Haar (BH) 
Peter Holst (PH) 
Henning Jakobsen (HJ) 
John Kristensen (JK) 
Jan Ambirk (JA) 
Flemming Christensen (FC) 
 
Referat: 
 
1. Siden sidst: Korte nyheder fra bestyrelsesmedlemmerne 
Bordet rundt med nyt fra bestyrelsesmedlemmerne. 
 
2. Regnskab og budget 
BH gennemgik regnskabet for 2022. Se bilag 1. 
 
3. Ungdomsaktiviteter 
JK informerede om status på ungdomsarbejdet. Der er god aktivitet og indsatsen giver nye 
medlemmer i hovedkredsen. 
 
4. Ungdomsinstruktørordningen 
Bestyrelsen drøftede reglerne for modtagelse af tilskud. Reglerne blev præciseret. 
Se bilag 2. 
 
5. Holdturneringen 

a) HJ informerede om status på holdturneringen. Se bilag 3. 
b) Bestyrelsen besluttede, at der ikke skal betales indskud i den kommende sæson. 

Bestyrelsen enedes om at fremsætte forslag til delegeretmøde om, at A-række-hold 
skal bestå af seks spillere. 

6. Tildeling af hæderstegn og initiativpræmie 
a) Bestyrelsen enedes om tildeling af hæderstegn. 
b) Bestyrelsen enedes om tildeling af initiativpræmie. 

7. Status på hjemmesiden 
JA informerede om status på hjemmesiden. 
Besøgstallet er meget faldende – næsten en halvering i forhold til 2019. 
Bestyrelsen fandt ikke anledning til at foretage ændringer på trods af det faldende besøgstal. 
 
 
8. Dommerkursus 
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FC orienterede om det kommende dommerkursus, som afvikles i Kalundborg den 11. og 12. 
februar. Der er indtil videre kommet fire tilmeldinger, men der er tilsagn om flere deltagere fra 
andre klubber. Tilmeldingsfristen er 5. februar. 
 
9. Hurtigskakturnering 
JK informerede om hovedkredsens hurtigskakturnering, som skal afholdes i Haslev den 24. 
september. Se bilag 4. 
Punktet skal drøftes på det næste bestyrelsesmøde. 
 
10. Pokalturnering 
FC orienterede om Pokalturneringen, som afholdes 30. april i Sorø. Alle aftaler er på plads, bortset 
fra endelig aftale med en dommer. 
 
11. Delegeretmøde 2023 
Bestyrelsen enedes om at afholde delegeretmøde i Borup søndag den 26. marts (husk sommer-
tid!). NSL sørger for indkaldelse og HJ fremstiller forslag om 6-mands-hold i A-rækken. BH sørger 
for info omkring medlemsfremgang samt klubbernes stemmetal. 
 
12. Eventuelt 
Intet at bemærke. 
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Bilag 1: Regnskab 

2. Hovedskreds 

Driftsregnskab for perioden  1/1 - 31/12  2022 

  REGNSKAB  REGNSKAB Budget 
INDTÆGTER:  2022  2021 2022 
Kontingent fra klubberne  239.830,50  252.033,00 246.000 
Kontingent fra enkeltmedlemmer  3.000,00  1.010,00 3.000 
Holdturneringen  0,00  0,00 0 
Renteindtægter/udbytte værdipapirer  -9.085,44  -1.609,04 1.000 
Andre indtægter  0,00   0,00 0 

Indtægter ialt  233.745,06  251.433,96 250.000 
      
UDGIFTER      
Kontingent til DSU  211.397,50  224.417,50 215.000 
Medlemsfremmende aktiviteter  0,00  0,00 2.000 
Delegeretmøde/bestyrelse  13.704,30  7.859,15 8.000 
Ungdomsaktiviteter  11.079,00  2.700,00 7.000 
Holdturneringen  5.100,00  0,00 8.500 
EMT konkurrencen  2.500,00  2.500,00 2.500 
Pokalturnering  3.872,00  0,00 4.000 
Divisionstilskud  8.408,00  1.480,00 6.660 
Diverse  3.219,57   3.676,00 4.000 
Udgifter ialt  259.280,37  242.632,65 257.660 
       

Driftsresultat  -25.535,31   8.801,31 -7.660 

      
Status pr. d.d.      
  REGNSKAB  REGNSKAB  
AKTIVER  2022  2021  
Bankkonto 1  56.274,93  68.184,80  
Depotbankkonto  21.772,11  21.150,51  
Tilgodehavende  0,00  0,00  
768 Investeringsbeviser, kurs 89,52  68.751,36   78.758,40  
AKTIVER ialt  146.798,40  168.093,71  
      
PASSIVER      
Primo  168.093,71  159.292,40  
Gæld  4.240,00  0,00  
Årets resultat  -25.535,31   8.801,31  
PASSIVER ialt  146.798,40  168.093,71  
      
Revisorer:  Kasserer:    
Bruno Sørensen:  Bjarne Haar:    
Søren Dyberg Larsen:      
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Bilag 2: Ungdomsinstruktørordningen 

Til klubberne i 2. Hovedkreds 

Hvis der er klubber, der ønsker at få andel i ungdomsinstruktørmidlerne for 2023, skal 

hovedkredsbestyrelsen hermed anmode klubberne om at indsende en ansøgning til bestyrelsen. 

Ansøgningen er vedhæftet. Følgende regler gælder: 

*at, der som udgangspunkt kun kan bevilliges ét tilskud pr. klub 

*at, der udbetales tilskud til max. 7 hold i hovedkredsen. 

*at, fristerne for indsendelse af mødelister med navne skal respekteres! I modsat fald kan 

udbetaling helt bortfalde. 

*at, der pr. hold skal være mindst 3 ungdomspiller under 20 år, som er DSU-medlemmer. 

*at, instruktøren skal være mindst 14 år. 

*at, klubben skal attestere, at den har indhentet en godkendt børneattest på instruktøren. 

*at, der maksimalt kan udbetales 4000 kr. pr. hold. 

* at, aflønningen for 1 undervisningslektion på 60 minutter er 100 kr. 

Hovedkredsen betaler halvdelen og Dansk Skak Union betaler den anden halvdel. 

Det er klubben, som gennem sin formand ansøger. Ansøgningsskema sendes til mig senest d. 15. 

feb. 2023, hvorefter hovedkredsbestyrelsen tager stilling til ansøgningerne. Hvis man kommer i 

betragtning, gælder udbetalingen selvfølgelig for timer afviklet fra 1. januar 2023. 

Bilag 3: Holdskak 

Beretning for Holdturnering 22-1-23 

Holdturneringen er som altid vanskelig at tilrettelægge og det ser ud til at der er faldende lyst til at spille 

holdkampe. Det er naturligvis ikke løsningen at oprette flere rækker, som ellers er standardløsningen fra 

delegeretmøderne. 

Det store problem er som altid de lange afstande for udkantsklubberne, samt klubbernes krav om lige 

mange hjemme- og udekampe. Samtidig er det et stigende problem med at skaffe centrale lokaler til 

slutrunder og til centrale kampe for de klubber, der ligger i udkanten af kredsen. Lokaleproblemet bliver 

Ikke mindre af klubbernes sene tilmelding af hold. Der er nogle klubber, der skal booke lokaler meget tidligt 

og derfor har behov for at kende datoerne for hjemmekampe. Jeg har de sidste år bedt klubberne om at 

tilmelde hold af flere omgange så jeg tidligt vidste hvem der stiller op i Mesterrækken, men der er enkelte 

klubber, der ikke gør det. 

Resultatet blev Mesterrækken og A-rækken med 8 hold og 2 B -rækker med 6 hold. C-rækken blev afvist af 

klubberne da der kun var 4 hold spredt ud over hele hovedkredsen. 
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Bilag 4: Hurtigskakturnering 

Hovedkredsmesterskab i hurtigskak. (forslag fra Flemming og John) 

Spillested: Søndergade 12, 4690 Haslev - gl. seminarium bygning A. 

Dato: søndag den 24.september 2023. 1.runde starter kl. 10.00. Turneringen forventes afsluttet senest kl. 
17.00. 

Turneringsform: 6 runder monrad åben for alle, dog kan kun spillere fra 2.HK vinde titlen som 
hovedkredsmester og modtage pokal. Turneringen hurtigskakrates. 

Betænkningstid: 20 minutter med tillæg af 5 sekunder pr. træk. 

Indskud: 100 kr. 

Gruppeinddeling: 1 stor monradgruppe. 

Præmier:   1. pr. 1000 kr.    

(Ved 40 deltagere) 2. pr. 500 kr. 

Desuden deles deltagerne i 5 rating grupper, hvor der i hver gruppe er 2 præmier. 

  Rat. 1.pr. 300 kr. 

  Rat. 2.pr. 200 kr. 

  2.HK sponserer 2 pokaler til de to højest placerede fra 2. HK. 

Korrektion: I tilfælde af ligestilling om præmier afgøres placeringer ved almindelig korrektion. 

Kantine: Der vil være kantine på spillestedet, som Faxe skakklub bestyrer. Der vil være en længere 
spisepause efter 3.runde ca. kl. 13.00. 

 

 


