Dansk Skak Union
2. hovedkreds
Referat
af møde i hovedkredsbestyrelsen (HKB), Dansk Skak Unions 2. hovedkreds
søndag den 19. januar 2003 i Sorø
Tilstede: Niels Steen Larsen (NSL), Frank Hartmann (FH), Leif Jensen (LJ), Poul Buhl (PB), Jens
Lundberg (JL).
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt med følgende korrektioner:
o Pkt. 6 ”vedtaget” ændres til ”drøftet”; ”skal finde sted efter næste års delegeretmøde” ændres til
”vil blive foreslået på næste års delegeretmøde: Sen 22 kr. – Pen 16 kr. – Børn 12 kr. – Jun 16
kr.”
o Pkt. 8 ”Chess games” ændres til ”ChessCamp”.
o Pkt. 13. Afsnittet vedrørende Tingsteds ansøgning ændres til: ”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.”
2. Siden sidst
o Erik O. Hansen har ønsket at udtræde af bestyrelsen og førstesuppleant Poul Møller Pedersen
(PMP) er indtrådt i hans sted. PMP var dog forhindret i at komme til dette møde.
o NSL orienterede kort om det ekstraordinære delegeretmøde og den nye ledelse i DSU.
o FH meddelte at Den Gyldne Springer skylder 689 kr. i kontingent for 4. kvartal 2002. Klubben
er udmeldt pr. 31.12.2002.
3. Regnskab
Vedrørende årsregnskab for 2002:
FH gennemgik foreløbigt årsregnskab for 2002, der udviste et overskud på kr. 13.686,75 mod et
budgetteret underskud på kr. 10.000. Den usædvanligt store, men positive afvigelse skyldes hovedsagelig følgende poster (tkr. = 1.000 kr.):
o Amtstilskud, pga. ekstraordinært stort tilskud fra Vestsjællands Amt...... + 8 tkr.
o Renter, ekstra indtægt i dette regnskab pga. ændret renteperiode............ + 3 tkr.
o Aflysning af pokalstævne......................................................................... + 5 tkr.
o Sidste Nyt, 1 nummer mindre................................................................... + 2 tkr.
o Mindreforbrug på administration, kørsel, PR og diverse......................... + 6 tkr.
o Forhøjelse af indskud til holdturneringen................................................ + 1 tkr.
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+ 25 tkr.
Fra næste regnskabsår oprettes en ny regnskabspost benævnt IT omfattende udgifterne til websiden
mv.
Vedrørende budget for 2003:
HKB stiller ved delegeretmødet 2003 forslag om kontingentforhøjelse pr. 1.7.2003 med kr. 22-1612-16. Kontingentforhøjelsen har dermed kun ”halv” virkning i 2003. FH forelagde budget der med
disse forudsætninger viste underskud i 2003 på kr. 18.730 og i 2004 kr. 12.350.
Der var enighed om at det var ønskeligt med en bredere diskussion omkring hovedkredsens fremtidige økonomi på delegeretmødet i lyset af de bortfaldne amtstilskud. Vi vil allerede nu melde ud,
at ud over den foreslåede kontingentforhøjelse i 2003 vil en ny forhøjelse af samme størrelse være
nødvendig i 2004 for at få økonomien til at hænge sammen, medmindre der gennemføres
tilsvarende besparelser.
Regnskabsposterne blev gennemgået for mulige besparelsesforslag.
o Under junioraktiviteter sløjfes de individuelle støttebeløb til juniorers deltagelse i turneringer i
udlandet (p.t. 4 x 500 kr. pr. regnskabsår). De seneste år har kun Oksana Vovk søgt og fået
bevilget støtte.
o Individuelle tilskud til deltagelse i skaklejre foreslås ophævet. Da det er en delegeretmødebeslutning, stilles der forslag om dette på delegeretmødet. I 2002 er udbetalt 10 portioner á 100 kr.
o FH oplyste, at tilskudsbeløbet fra udligningsordningen vedrørende Hold-DM på Tjele ikke var
modtaget hverken for 2001 eller 2002. FH retter henvendelse til Tjele, der administrerer denne
ordning.
o Kørselstilskud til holdturneringen diskuteredes. Mulige besparelser: ved helt at afskaffelse
tilskuddet, ved at afskaffe tilskuddet til 3. divisionsholdene, eller ved at hæve kilometergrænsen
for at opnå tilskud. Der vendes tilbage til dette punkt på sommermødet.
o PR-kontoen sløjfes. Fremtidige ansøgninger henvises til at søge midler fra vækstkontoen.
4. Tildeling af hæderstegn og initiativpræmie
Hæderstegn tildeles Svend Dyberg Larsen, Slagelse.
Initiativpræmie tildeles Faxe Skakklub, der bl.a. har opnået en flot pressedækning i denne sæson.
NSL skriver som sædvanlig motivation.
5. Status fra ungdomslederen
Thomas Flindt var holdleder for hovedkredsens hold til Junior-Hold-DM på Tjele. Holdet var i år
noget nær det stærkest mulige og sluttede som nr. 6.
I Junior Grand Prix-serien har 152 spillere deltaget (146 på samme tidspunkt sidste år). Der
kommer flere og flere nye steder til med børneskak, i denne sæson Haslev, Skovbo, Faxe og
Dianalund.
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Lørdag 11/1 var der premiere på sæsonens forsøg med dobbeltstævner, dvs. 2 GP-stævner i hver sin
ende af hovedkredsen. Der var 59 deltagere i Forlev og 31 på Møn, uden tvivl mere end hvad et
enkelt stævne ville have samlet og forsøget vurderes foreløbig som en succes.
Ved det individuelle skoleskak-DM vandt Steffen Petersen fra Forlev DM i F-gruppen. Forlev har
være gode til at udnytte dette til at få pressedækning, bl.a. var der et indslag fra klubben i TV2 Øst
onsdag 15/1.
6. Juniorinstruktørordningen
Der forelå ansøgninger til 10 hold for 2003, idet ansøgningen fra Brydebjerg viste sig at omfatte 2
hold.
Alle ansøgninger blev imødekommet under forudsætning af, at der kan bevilges støtte fra DSU.
Hvis forudsætningerne for bevillingen af tilskud ændres væsentligt, kan der reduceres i tilskuddet.
Det blev endnu engang diskuteret at stramme kravene til holdene gennem at kræve, at et vist antal
deltagere er DSU-medlemmer – evt. således at der kan gives tilskud uden betingelser i en opstartperiode på 1-2 år – eller ved at øge den minimale holdstørrelse fra 8 til 12 deltagere. Emnet tages op
til diskussion på delegeretmødet under regnskab.
7. Pokalturneringen
Det forventes at DSU vedtager ratinggrænse på 1800 (gennemsnit) for breddehold.
2.hk.´s pokalstævne spilles 11/5. Der indrykkes annonce i førstkommende nummer af Sidste Nyt:
Klubber der er interesserede i at være arrangør for pokalstævnet skal henvende sig til NSL. Hvis der
ikke melder sig en arrangør, aflyses stævnet.
8. Holdturneringen
JL orienterede om turneringens forløb. Starten havde været lidt kaotisk:
o Nakskov ønskede ikke at spille i A-rækken – i stedet blev Præstø II inviteret;
o Den Gyldne Springer blev opløst efter at have tilmeldt et hold i B-rækken;
o Dianalund III trak sig fra B-rækken 2 dage før turneringsstart.
I øvrigt forløber turneringen gnidningsfrit, og der er ingen problemer med den nye elektroniske
indberetning.
JL havde modtaget henvendelse fra Nykøbing S vedrørende rygning ved holdkampe. De henvises til
evt. at stille forslag på delegeretmødet om rygeforbud.
Det blev diskuteret at reducere holdstørrelsen i B-rækkerne til 4 spillere, dette foranlediget af den
faldende tilslutning af B-hold og de stigende vanskeligheder med at tilrettelægge holdturneringen i
B-rækkerne. Der var enighed om at stille forslag til delegeretmødet om overgang til 4-mandshold i
B-rækkerne efter følgende model:
o der oprettes 2 B-rækker med 8 hold;
o der er ikke længere fri tilmelding i B-rækken, men fortsat i C-rækken;
o der skal ske op- og nedrykning mellem B- og C-rækken;
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o vinderne af B-rækken opnår ret til en kvalifikationskamp – vel at mærke med 8-mandshold –
mod nr. 8 i A-rækken, ønsker et hold ikke at gøre brug af denne ret går den videre til det
næstbedst placerede hold osv.;
o betænkningstiden i B-rækken er uændret 2:15 timer til hele partiet.
JL udarbejder detailforslag, herunder oversigt over nødvendige konsekvensændringer i holdturneringsreglementet.
Den nye fordeling af hovedkredsens klubber i 3. division blev diskuteret. Der var tilslutning til, at
divisionsklubberne efter denne sæson diskuterer sagen indbyrdes og på egen hånd retter henvendelse til div.-turneringslederen, hvis klubberne ønsker at blive placeret i samme gruppe.
9. Medlemssituationen
a) LJ orienterede om udviklingen i medlemstallet, p.t. 733 mod 758 på samme tid sidste år. Trenden
med en tilbagegang på ca. 30 medlemmer årligt fortsætter. Største klubber p.t. Ringsted 55, Holbæk
51, Nykøbing F 49.
NSL luftede tanker om et ”udrykningshold”, hvor HKB-medlemmer kunne hjælpe klubber med
gode intentioner at komme i gang med nye tiltag. Det skal overvejes som led i jobbeskrivelsen for
den nye bestyrelse.
b) Faxe blev klubben med størst medlemsfremgang i 2002 med netto 3 nye medlemmer.
10. DSU-jubilæum
NSL har haft kontakt til 3.hk. vedrørende Sprogø-match. Evt. som to matcher på hver sin side af
Storebælt med 2-3 spillere fra hver klub. Der arbejdes videre på dette projekt til afvikling efterår
2003.
NSL kontakter Næstved om evt. samarbejde i forbindelse med klubbens 100-årsjubilæum.
11. Delegeretmøde i Næstved d. 5. april 2003
a) NSL aftaler med Næstved vedr. praktiske forhold.
b) NSL undersøger om Næstved har forslag til dirigent.
c) NSL og JL aflægger beretning. Der skal bruges mere tid omkring regnskabet.
2 forslag fremsættes af HKB:
- forslag vedrørende afvikling af B-rækken med 4-mandshold
- forslag om afskaffelse af hovedkredsens individuelle tilskud til deltagelse i skaklejre
Mht. valg genopstiller NSL, FH, LJ og JL.
Henrik Stampe ønsker at udtræde uden for tur. Det må nok forventes at Sigurd Søllner ikke ønsker
at indtræde som suppleant, hvorfor der skal nyvælges et medlem på denne plads.
d) ikke noget emneoplæg forud for dette delegeretmøde, da det må forventes at diskussionerne
omkring økonomi og holdturnering vil tage en del tid.
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12. Hovedbestyrelsesmøde i DSU d. 26. januar 2003
Der er udsendt dagsorden fra DSU´s formand til dette møde, men ingen bilag eller yderligere
detaljer forelå p.t.
13. Eventuelt
JL medbragte en CD med sikkerhedskopi af websiden. PB opbevarer sikkerhedskopien.
JL orienterede om problemer omkring nede-perioder på vores webserver hos Fairhost.
LJ orienterede omkring EMT-konkurrencen, hvor der var tvivl om hvorvidt Tingsted Open skulle
tælle med, idet indbydelsen kun var offentliggjort på 2.hk.´s webside. Teksten på websiden ændres
fremover til: ”Indbydelse på 2.hk.’s hjemmeside skal suppleres med indbydelse til klubformændene
via maillisten”.

25. januar 2003
Referent: Poul Buhl

