
Hovedkredsbestyrelsen har netop afsluttet sit sommerbestyrelsesmøde. 
Af interesse for klubberne kan flg. nævnes.

1. Vi har besluttet at oprette en udviklingspulje i 2. Hovedkreds. Reglerne for puljen er som
følger:

Udviklingspulje for 2. Hovedkreds.

 Hvert år ved fastsættelse af budgettet afsætter bestyrelsen midler til denne pulje. Et overskud på
det foregående års regnskab skal så vidt muligt altid anbringes i udviklingspuljen. Herudover
kan bestyrelsen vedtage at øge størrelsen af puljen, hvis man finder det formålstjenligt.

 Der kan gives støttes fra puljen til skakklubber i 2. Hovedkreds, der ønsker at gennemføre et
arrangement, som har til formål at øge interessen for skak i lokalområdet. 

 Kun klubber i 2. Hovedkreds kan søge støtte. Dette skal ske gennem klubbens formand.
Ansøgningen skal sendes til hovedkredsformanden., hvorefter den behandles af bestyrelsen.

 Der kan i første omgang søges beløb op til 2000 kr. pr. arrangement 

2. Næste års delegeretmøde finder sted lørdag d. 1. april – formentlig i Ringsted

3. Pokalturneringen finder sted d. 29. april. Pokalturneringsleder er Poul Møller Petersen,
Holbæk.

4. Vi vil yde et tilskud til 2. divisionshold, der som følge af ophævelsen af Storebæltsordningen
skal til Fyn for at spille udekampe. Tilskuddet udgør 500 kr. pr. kamp.

5. Vi har diskuteret, om det var formålstjenligt at ændre lovene for hovedkredsen. Vi
overvejer, om der skal indføres to tidsfrister for fremsættelse af forslag. 
Første tidsfrist skal gælde alle forslag, der ønskes behandlet på mødet. Herefter sendes de
ud til klubberne. Anden tidsfrist skal gælde indsendelse af ændringsforslag til forslagene.
Disse sendes så også ud til klubberne. Herefter opnår man at alle delegerede ved, hvilke
forslag der skal behandles. Man kunne evt. forestille sig, at yderligere ændringsforslag
fremsat på selve mødet godt kan behandles, hvis bare ikke de er mere vidtgående end de
offentliggjorte forslag.
Forslag til ændret kontingent skal også være fremsat efter ovenstående praksis.
Vi har endnu ikke lagt os fast på et endeligt forslag, eller om vi overhovedet fremsætter
noget. Men vi har god tid til at tænke os om og vi vil selvfølgelig meget gerne modtage
kommentarer fra klubberne.

6. Vi har endvidere besluttet at indføre DSU`s regler vedrørende mobiltelefoner for alle
partier i holdturneringen. Reglementet er omtalt i sidste nummer af SKAKBLADET og vil
blive optrykt i turneringshæftet. 

Der er så kun tilbage at ønske fortsat god sommerferie!!

Niels Steen Larsen


