Referat
Bestyrelsesmøde nr. 23. – 2. Hovedkreds - lørdag d. 5. april 2003 på Grønnegade Kaserne, Næstved
Tilstede: Niels Steen Larsen (NSL), Henrik Stampe (HS), Poul Buhl (PB), Leif Jensen (LJ), Poul
Møller Petersen (PP) og Jens Lundberg (JL). Afbud fra Frank Hartmann til punkt 1-9.
Henrik Knudsen, Næstved deltog i mødet under punkt 9.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Siden sidst/nyheder fra bestyrelsesmedlemmerne
Juniorlederens punkt.
Holdturneringslederens punkt.
Pokalturneringen.
Vækstkontomidler til Næstved.
Hjemmeside – en status
100 års jubilæum i DSU i 2003.
Gennemgang af dagsorden for delegeretmødet

Efter delegeretmødet genoptages bestyrelsesmødet kortvarigt med deltagelse af den/de nye
bestyrelsesmedlemmer.
10. Evt. opfølgning af delegeretmødets beslutninger.
11. Næste møde—kig efter i kalenderen.
12. Evt.
ad 1
Referatet – udarbejdet af Poul Buhl - fra bestyrelsesmødet d. 19. januar i Sorø blev godkendt.
ad 2
Leif Jensen omtalte en sag vedr. ratingberegning, som havde fået indflydelse på udtagelsen af
spillere til landsholdsklassen.
NSL redegjorde for nogle af punkterne til det kommende hovedbestyrelsesmøde. Ikke alle bilag var
modtaget. Men specielt var der indløbet rapporten vedr. ”episoden i Bled”. En rapport, der ikke
stillede Harry Dalsø i et særlig flatterende lys.
ad 3
Poul Buhl gjorde status over sæsonen. Der manglede stadig et JGP-stævne. Der havde været lidt
flere deltagere med end i forrige sæson. Flest deltagere havde der været i de tre yngste aldersklasser,
mens det kniber i A, B og C-gruppen.
Fra næste sæson tænkes som forsøg indført en begynderklasse, hvor alle uanset alder kan deltage. I
begynderklassen kan man kun deltage i det år, hvor man starter med at spille skak, herefter er det
meningen, at man skal videre i den ”rigtige” JGP-serie. Begynderklassen er ment som en blød start
for spillere, der er usikre på, om de kan gennemføre et JGP-stævne.

Ad 4
Jens Lundberg gjorde over for bestyrelsen status over den forløbne sæson i holdturneringen. Se
bilag.
Ad 5
NSL kunne oplyse, at der ved tilmeldingsfristens udløb d.d. kun var indgået et tilbud (fra Maribo
Skakklub)om at arrangere hovedkredsens pokalturnering.
Stævnet bliver derfor overladt til Maribo Skakklub. NSL vil være hovedkredsbestyrelsens
kontaktperson med hensyn til arrangementet.
Ad 6
Fra Næstved Skakklub var indkommet en ansøgning om støtte til klubbens jubilæumsarrangement i
forbindelse med dens 100 års dag.
Det drejede sig om støtte til simultanmatcher med stormester Alexei Shirov. Matcherne finder sted
3. og 4. juni i Næstved Skakklubs lokaler. Den ene dag spilles mod Næstveds divisionshold, den
næste dag mod 30 spillere. I forbindelse med matcherne vil Shirov begge dage gennemgå nogle af
sine partier. Der gratis adgang.
Næstved søger om 3000 kr.
NSL havde undersøgt om pengene kunne bevilliges fra hovedkredsens pulje af vækstkontomidler.
Det kunne godt lade sig gøre, hvorfor han anbefalede, at give støtte til Næstved. Bestyrelsen
tilsluttede sig dette.
Dog så Poul Buhl gerne, at man opfordrede Næstved Skakklub til at sørge for, at Næstved-spillerne
ikke skulle have fortrinsret som spillere i simultanen - således som det fremgik af ansøgningen.
Spillere fra hele hovedkredsen burde have mulighed for at deltage.
Ad 7
Jens Lundberg gjorde over for bestyrelsen status for arbejdet med hovedkredsens hjemmeside. Se
bilag
Ad 8
NSL kunne fortælle, at han havde været i kontakt med 3. HK ang. arrangementet, hvor der skulle
spilles om Sprogø. For tiden var det lidt vanskeligt at komme videre, da man pludselig havde måttet
skifte formand i FSU.
NSL havde tænkt sig et arrangement, hvor hver klub i de to hovedkredse stillede med 2-3 spillere,
og hvor man så spillede en match over to runder. Stævnet kunne passende finde sted i en by tæt på
Store Bælt. NSL fik mandat til at arbejde videre med sagen.
Ad 9
Henrik Knudsen, Næstved og kandidat til dirigentposten deltog under dette punkt.
Bestyrelsen gennemgik kort dagsordenen for delegeretmødet. Der var enighed om, at det kunne
blive vanskeligt at holde styr på de mange forslag og mulige ændringsforslag til holdturneringen.
Henrik Knudsen mente, at forslagene til den fremtidige struktur af holdturneringen skulle behandles
først, dernæst måtte man behandle forslag om betænkningstid for de forskellige grupper. Til sidst
forslag vedr. forbud mod rygning i holdturneringen og evt. bortfald af tilskud til børn og juniorers
deltagelse i skaklejre. Man tilsluttede sig denne fremgangsmåde.
-

Herefter stoppede bestyrelsesmødet for at give plads til delegeretmødet kl. 1300.

Ad 10
Frank Hartmann og det nyvalgte bestyrelsesmedlem Peter Holst deltog i behandlingen af de sidste
tre punkter
Det besluttedes, at lade Jens Lundberg indarbejde de nye vedtagelser for holdturneringen 2003/04 i
reglementet.
Ad 11
Nyt bestyrelsesmøde fastsattes til søndag d. 1. juni i Sorø
Ad 12
Intet
Referent
Niels Steen Larsen

