
Dansk Skak Union

2. Hovedkreds

Der blev afholdt bestyrelsesmøde i 2. hovedkreds søndag den 1. juni i Sorø. Mødet havde følgende 
dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Siden sidst
3. Endelig konstituering af bestyrelse og fordeling af arbejdsopgaver (bilag 1)
4. Fastsættelse af takster og præmier (bilag 2)
5. Dato for aktiviteter
6. Regnskab og budget
7. Tanker om holdturneringen
8. Tanker om næste sæsons junioraktiviteter
9. Medlems- og klubsituation
10. Informationsaktiviteter
11. EMT-konkurrencen i den kommende sæson
12. Jubilæumsaktiviteter
13. Næste møde
14. Evt.

Mødedeltagere:

• Niels Steen Larsen (NSL)
• Frank Hartmann (FH)
• Poul Buhl (PB)
• Leif Jensen (LJ)
• Poul Møller Petersen (PMP)
• Jens Kurt Lundberg (JKL)
• Peter Holst (PH)

Referat:

1. Godkendelse af referat:   Referatet fra sidste bestyrelsesmøde samt fra delegeretmøde mang-
ler. Den tidligere sekretær er rykket for disse referater, men har endnu ikke afleveret dem. 
Det blev aftalt, at PH vil rykke den tidligere sekretær endnu en gang, og om muligt – i det 
mindste – at få stemmetallene fra delegeretmøde. NSL vil i givet fald sammenfatte et referat 
fra de to møder med bl.a. formandsberetning samt indlæg fra JKL vedr. holdturnering.

2. Siden sidst:   Bordet rundt: PMP: Intet. JKL: Tornved Skakklub flytter fra Mørkøv til Jy-
derup. JKL pensioneres fra 1/1-04 og håber at få (endnu) mere tid til skak. FH: Der har væ-
ret  en enkelt  udmelding blandt de personlige medlemmer,  som skyldes kontingentforhø-
jelsen. PH: Der er valgt ny formand i Nykøbing Sjælland Skakklub. Nykøbing Sj. har i øv-
rigt haft en lille medlemsfremgang (2 stk.). PB: Ringsted har vedtaget kontingentforhøjelse 
på 100,- kr. LJ: Det elektroniske kartotekssystem er opgraderet og er nu mere brugervenligt. 
Restanter slettes fra kartoteket efter 2 år. NSL: Fra HB-mødet: Bemærkninger om 3. division 
og Bornholm samt rating af holdskak. Kommentarer vedr. ”Bled-sagen”, som nu betragtes 
som afsluttet. Pokalturnering med 8 hold i Maribo.

3. Endelig konstituering af bestyrelse og fordeling af arbejdsopgaver (bilag 1):   Der var enkelte 
små rettelser til bilaget. Leif Jensen blev valgt som næstformand. Pokalturneringsleder-titlen 
blev nedlagt og opgaver vedr. Pokalturneringen administreres for fremtiden af bestyrelsen. 
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4. Fastsættelse af takster og præmier (bilag 2):   NSL gennemgik bilag 2 (Takster). Bladet ”Sid-
ste Nyt” samt kilometertilskud skal behandles under pkt. 6. Bemærkningen vedr. Pokaltur-
neringen slettes. Intet tilskud til 3. division.

5. Dato for aktiviteter:   Delegeretmøde foreslås afholdt i Slagelse eller Sorø den 3. april 2004. 
Pokalturneringen afholdes mellem 3. april og 16. maj efter aftale med bestyrelsen. Holdtur-
neringen ledes af JKL, som allerede har fastsat diverse datoer. Sidste Nyt: Intet.

6. Regnskab og budget:   FH gennemgik regnskab og budget med enkelte kommentarer: Det hø-
jere  kontingent  skyldes  DSU’s  kontingentforhøjelse.  Der  er  risiko  for,  at  tilskuddet  fra 
Roskilde Amt bortfalder. Der er modtaget to ansøgninger om tilskud til kørsel til holdkampe. 
Bestyrelsen drøftede kørselstilskuddet. PB forslog, at man fjernede dette tilskud. Bestyrelsen 
enedes om at fjerne kørselstilskuddet til divisionsskak, men bibeholde tilskuddet til hold, 
som deltager i hovedkredsen holdturnering. Reglen vedr. afstandskilometer blev drøftet. Det 
blev aftalt, at FH og JKL skulle sørge for, at denne regel blev præciseret på hovedkredsen 
hjemmeside – evt. eksemplificeret. Bestyrelsen besluttede, at tilskud til unges deltagelse i 
skaklejre bortfalder.

7. Tanker om holdturneringen:   JKL præsenterede sit meget grundige forslag til næste sæson, 
herunder indbydelse og regler. Bestyrelsen tog forslaget til efterretning.

8. Tanker om næste sæsons junioraktiviteter:   PB orienterede om afslutningen på sidste sæsons 
Junior Grand Prix-serie samt SM. Næste sæson er næsten på plads – PB mangler kun til-
bagemelding fra 3 klubber. Slagelse har meldt sig som arrangør af et stævne. Der bliver i alt 
10 dage med i alt 15 stævner.

9. Medlems- og klubsituation:   LJ orienterede om medlemssituationen, herunder medlemstallet 
som pr. d.d. er på 705 medlemmer fordelt på 456 seniorer, 137 pensionister, 56 børn og 36 
juniorer.

10. Informationsaktiviteter:   Bestyrelsen  drøftede  informationsaktiviteten,  herunder  ”Sidste 
Nyt”. Bladet udkommer p.t. 4 gange årligt, men NSL stillede spørgsmål ang. bladets beretti-
gelse og om det burde udkomme 4 gange årligt eller overhovedet. NSL mente, at hovedkred-
sens hjemmeside havde overtaget bladets funktion. PH foreslog, at bladet skulle udkomme 
en gang årligt ved sæsonstart samt at bladet skulle have karakter af  et opslagsværk med 
klubfortegnelse og faste indslag fra relevante personer. PB bakkede op om PH’s forslag, 
men understregede, at bladet så skulle ”shines” op. Bestyrelsen enedes om modellen med eet 
nummer, som udkommer i september måned. JKL oplyste, at der indtil videre er brugt 50 
Mb på hjemmesiden og at der stadig er 50 Mb tilbage. JKL foreslog, at lægge partier fra Me-
ster-rækken på nettet.

11. EMT-konkurrencen i den kommende sæson:   Bestyrelsen vedtog, at konkurrencen fortsætter 
uændret i næste sæson, men at det senere skal vurderes, om formen skal ændres. Man var 
enige om, at der er behov for nytænkning på dette område.

12. Jubilæumsaktiviteter:   NSL mente, at matchen (Kampen om Sprogø) mellem 2. og 3. hoved-
kreds kunne foregå i Slagelse. NSL arbejder videre med projektet.

13. Næste møde:   18. januar 2004
14. Evt.:   Intet

Referent: Peter Holst
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