
Dansk Skak Union

2. Hovedkreds

Der blev afholdt bestyrelsesmøde i 2. hovedkreds søndag den 18. januar i Sorø. Mødet havde føl-
gende dagsorden:

1. Endelig godkendelse af referater
2. Siden sidst
3. Regnskab og budget
4. Tildeling af hæderstegn og initiativpræmie
5. Status fra ungdomslederen
6. Juniorinstruktørordningen
7. Pokalturneringen
8. Holdturneringen
9. Medlemssituationen
10. Greve
11. Delegeretmøde i Sorø den 3. april 2004
12. Hovedbestyrelsesmødet i DSU den 25. januar 2004
13. 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. Godkendt
2. NSL beklager ikke at have lavet en almanak (Sidste Nyt) med bl.a. praktiske oplysninger. 

FH beklager ikke at have lavet et eksempel på kørselsgodtgørelse. NSL beklager ikke at 
have foretaget yderligere vedr. ”Kampen om Sprogø”. JKL udleverer ”sikkerheds-CD” til 
PB og PH. LJ oplyser, at vi kun gemmer kontingentrestance indtil 2 år. Kontingentrestance 
må højst udgøre 6 måneder.

3. FH gennemgik regnskab for 2003 og budget for 2004. Bestyrelsen godkendte budgettet for 
2004 og vil foreslå uændret kontingent på delegeretmødet.

4. Bestyrelsen besluttede at tildele hæderstegnet til Bent Bjørntoft fra Holbæk Skakklub samt 
initiativpræmien til Næstved Skakklub.

5. PB fortæller om Junior Grand Prix-stævner, hovedkredsenes hold-DM samt Skoleskak-DM.
6. Bestyrelsen behandlede ansøgninger om juniorinstruktørtilskud. Der var modtaget 15 ansøg-

ninger, hvilket er flere end normalt. NSL mener, at ”vi skal ha’ noget for vores penge”. PB 
anbefaler, at der sættes en samlet beløbsramme. Der skal stilles krav til holdene. PB foreslår, 
at det er klubben, som ansøger om støtte til deres hold. Hvis et hold fortsat skal have støtte, 
skal børnene meldes ind i DSU. Instruktøren skal være medlem af DSU. Bestyrelsen aftaler, 
at PB skal fremstille ansøgningsskema samt forslag til krav, som skal opfyldes for at mod-
tage støtte.
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Følgende hold blev tildelt støtte:
• Ringsted 2 hold
• Bobjergskolen 1 hold
• SLS 3 hold
• Forlev 1 hold
• Tornved 1 hold
• Skovbo 2 hold
• Haslev 1 hold
• Tingsted 1 hold 
• Næstved 1 hold

7. NSL: Pokalturneringen vil blive udbudt i licitation.
8. Vedr. op- og nedrykninger: Der er flere uafklarede forhold vedr. op- og nedrykninger, bl.a. 

Sydkysten og nedrykkere fra 3. division. JKL fortalte om status på holdturneringen herunder 
topscorere og brug af reserver. Der skal tages stilling til den fremtidige holdturnering, når vi 
kender konsekvenserne.
Afbud – Sanktioner – Påtaler?
JKL fremstiller forslag til sanktioner over for hold, som ikke stiller fuldtalligt.  Bestyrelsen 
vedtog, at der i JKL’s forslag skal indgå, at et hold straffes med ½ point pr. manglende spil-
ler.
Styrkelisteproblematikken blev debatteret. ”En stærk spiller kan ikke spille på 1.holdets fa-
ste spilledag”. Bestyrelsen ønsker ikke at ændre de gældende regler. Hvis en klub ønsker at 
stille et forslag, kan den gøre det. Alternativt kan klubben sætte den stærke spiller som num-
mer 9 på styrkelisten. Konsekvensen er, at denne spiller 8.bræt på 1.holdet.

9. Medlems- og klubsituation: LJ orienterede om medlemssituationen. Medlemstallet er steget 
de to sidste kvartaler.
Oktober 2003: 478 seniorer – 143 pensionister – 89 børn – 37 juniorer.
Oktober 2002: 480 seniorer – 152 pensionister – 60 børn – 41 juniorer.
Haslev har haft størst medlemsfremgang.
NSL fortæller om en henvendelse fra Gerner Carlsson, som opfordrer hovedkredsen til at 
melde skoleskakbørnene ind i klubben, men ikke i DSU. Derved kan klubben søge om kom-
munalt tilskud. Bestyrelsen ønsker ikke at følge Gerners opfordring,  da det er i modstrid 
med DSU’s love.

10. NSL informerede om ”Greve-sagen”. En del medlemmer fra den oprindelige Greve Skak-
klub vil gerne optages som klub i 2. hovedkreds. De er i forvejen optaget som enkeltmed-
lemmer.  Bestyrelsen aftaler at imødekomme Greves ansøgning. Der skal informeres til dele-
geretmødet.

11. NSL fortalte, at han og FM havde styr på de praktiske arrangementer vedr. delegeretmøde. 
Der vil blive indkaldt til mødet inden en måned fra d.d. PH skal sørge for stemmesedler. LJ 
skal oplyse om stemmetal. Som dirigent vil bestyrelsen foreslå Svend Dyberg alternativt 
Henrik Knudsen. Dagsorden ved NSL – Regnskab ved FM – Holdturnering ved JKL – Juni-
orskak ved PB. Valg: Alle genopstiller, dog vil PMP samt PH trække sig frivilligt, hvis der er 
modkandidater.

12. Steen Juul har endnu ikke lavet beretning. Tænketank: Der er 4, der har meldt sig. DM: End-
nu har ingen meldt sig som arrangør.

13. JKL oplyser om internetproblemer på hovedkredsens hjemmeside. Der er heldigvis ikke mi-
stet data. I 2003 har der været 36.000 hits. I november 2003 har der været 4083 hits. Opdate-
ring af Sidste Nyt: scannes og lægges på nettet.
LJ fortæller, at der er enkelte skoleskakspillere, som er tilmeldt holdskak.
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Referent: Peter Holst

Referat af bestyrelsesmøde afholdt 18. januar 2004
Side 3


