
DANSK SKAK UNION HENRIK STAMPE
2. HOVEDKREDS KALVEVÆNGET 4

4800 NYKØBING F.

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 25. august 2002 kl. 09.30  - Sorøhallen

Tilstede: Niels Steen Larsen (NSL), Frank Hartmann (FH), Leif Jensen (LJ), Poul Buhl (PB),
Henrik Stampe (HS) og Erik O. Hansen (EH), Jens Lundberg (JL).

1. Referatet fra sidste møde blev godkendt.

2. Formand: Vi har næste år 4 hold i 3. division, de fordeles med 2 hold i hver sin 
gruppe.
Posten som flygtningekoordinator slettes.

3.                Konstituering og fordeling af arbejdsopgaver blev vedtaget. De fremsendte bilag
blev vedtaget.

4 Takster og præmier blev vedtaget som tidligere. Bilag vedlagt.

5. Bilag for aktiviteter for aktiviteter var fremsendt, der er stadig åbent for nye tiltag.

6. Amtstilskuddene fra Vestsjællands og Storstrøms Amt bortfalder fra 01.01.2003. 
Der blev drøftet enkelte besparelser, ligesom en kontingentforhøjelse vil blive foreslået på
næste års delegeretmøde: Sen 22 kr. – Pen 16 kr. – Børn 12 kr. – Jun 16 kr.
.

7. Holdturneringen blev drøftet, herunder indberetning via mail. Der er ingen tvivl om, at 
systemet vil komme til at virke. Jens Lundberg har virkelig styr på dette.
Uge 40 = 1. oktober er sidste dato for indberetning.

8. Oplæg til junioraktiviteter udsendt af Poul Buhl.
JPG kører fint med ca. samme ektivitetsniveau.
ChessCamp har haft 33 deltagere.
Bulletin er næsten klar til udsendelse, dette vil ske i næste uge.

9. Pokalturneringen vil formentlig blive behandlet på næste DSU hovedbestyrelsesmøde.
Vor indstilling er, at der skal være fri tilmelding til eliterækken, og at der bør
indføres en maksimumrating for holdet i bredderækken.
Uden dette er pokalturneringen ikke interessant for bredden. Ratinggrænsen foreslås
til 1800 i gennemsnit.
Turneringen gennemføres kun ved 10 hold.
Indskud kr. 200,00 for seniorer, og kr. 100,00 for juniorer.



10. Der er indtil videre følgende forslag til jubilæumsaktiviteter:

EMT i hovedkredsene. (Formanden sørger for uddelegering til interesseret 
klub).
Skakstævne for hovedkredsens formænd og skakledere.
Sprogø
Kæmpematch (f.eks. Vetsjællands Amt mod Storstrøms Amt).

11. Hjemmesiden er i gode hænder hos Jens Lundberg, der skal købes et domæne, og den gamle 
hjemmeside skal slettes. 
Hjemmesiden skal indeholde Holdturneringen, med stillinger, personlig score m.v.
EMT-konkurencen.
Indbydelser til EMT-turneringer udsendes som mails til formænd.

Sidste-Nyt skal tages op til revision, både af besparelseshensyn samt den mulige tilgang til
oplysninger på hjemmesiden.
Alternativt kan der udsendes nyhedsbreve til klubberne.

12. EMT konkurrencen fortsætter efter de nuværende regler i den kommende sæson. Sidste sæson
havde færre deltagere end tidligere. 
Vindere i den forløbne sæson blev:

Henning Jacobsen - Nordfalster  kr. 1200,00
Sigurd Søllner       - Tingsted      kr.   800,00
Anja Søllner          - Tingsted      kr.   500,00

13. Der er modtaget 2 ansøgninger om tilskud:

Tingsted Skakklub ansøgte om 1.000 kr. fra PR-kontoen til 
Tankesportsarrangement i Nykøbing F. Der var enighed om at 
henvise Tingsted til i stedet at søge beløbet fra 
vækstkontomidlerne.

Skælskør Skakklub søger om kr. 500,00 til Idræt på tværs.
Beløbet bevilges fra vækstkonto

14. HB mødet vil omhandle Skakbladet - jubilæum - økonomi - kontingentforhøjelse - 
medlemssituationen. Som en acceptabel forhøjelse af kontingentforhøjelse kan vi tilslutte
os en forhøjelse på kr. 20,00 i hver kontingentgruppe.

15. Eventuelt: Næste møde afholdes søndag den 19. januar 2003. 

referent 
Henrik Stampe 


