
Dansk Skak Union – 2. Hovedkreds [godkendt 1.4.2006]

Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 21. januar 2005, kl. 9.30 i Sorø.

Deltagere:
Leif Jensen (LJ)
Jens Lundberg (JL)
Morten Frank Jensen (MFJ)
Niels Steen Larsen (NSL) – efter en time – (DSB)
Poul Møller Petersen (PMP)

Ikke fremmødte:
Peter Holst – syg
Poul Buhl – uden afbud

Dagsorden var følgende:

1. Endelig godkendelse af referat fra sidst.
 
2. Siden sidst/nyt fra (kort):

Siden sidst/”smånyheder” af almindelig interesse fra de forskellige 
bestyrelsesmedlemmer.

 
3. Regnskab og budget

Morten har regnskab(forløbigt/måske revideret) med for året 2005 samt budget for 
2006. 

4. Tildeling af hæderstegn og initiativpræmie 

Jeg medtager liste over tidligere tildelinger. I bedes overveje hvem, der 
skal tilgodeses i  år.

 
Hæderstegn: “Hæderstegnet kan uddeles til medlemmer af unionen, som i en længere 
årrække har gjort en betydelig eller bemærkelsesværdig indsats til gavn for 
skakspillets udbredelse på land og i by.”

Initiativpræmie:     “Udvælgelsen foretages af hovedkredsenes bestyrelse på 
grundlag af en vurdering af godt organisatorisk arbejde, gennemførelse af nye 
idéer, medlemsfremgang, udgivelse af skakblade, lille gennemtræksprocent, 
samarbejde med Skole Skak, arrangement af turneringer o.s.v.”

5.                 Status på ungdomsarbejdet.

6.                Juniorinstruktørordningen –  



Vi har 8 ansøgninger. Det drejer sig om Korsør, Møn, SØL, Dragsholm, Skovbo (2 
stk.), Forlev og Tingsted. Endvidere har Næstved tilkendegivet, at de også vil være 
med, men næppe kan nå at få en børneattest igennem inden tidsfristen, fordi 
instruktøren ikke har været hjemme mellem jul og nytår.
Jeg medtager ansøgningsskemaerne. 

7. Brev fra Flemming Preuss  (bilag 1)

8. Holdturneringen (NSL&KL)
*Status 

9. Pokalturneringen. Indbydelse skal på plads.
Skal den udbydes i licitation blandt klubberne v.h.a. en annonce på vores hjemmeside?

10 Hovedbestyrelsesmødet i DSU d. 29. jan. 2006. 
Endelig dagsorden er kommet. Videresendes som særskilt mail. Et punkt, der fylder 
meget er medlemskampagnen, som er nødt til at tale om. (se endvidere bilag 2)

11. Status vedr. hjemmesiden (KL)

12. Delegeretmøde i d. 1. april 2006 i ___________ ?

a) Praktiske forhold vedr. mødet: 
*Kaffe, brød, spisning
*Indkaldelse - tidsplan
*Stemmesedler

b) Forslag til dirigent
c) Dagsorden

*Beretninger
*Regnskab
*Indkomne forslag (?) 
*Valg (på valg Poul, Poul, Peter , og Niels Steen)

13.                Medlemssituationen
* Udvikling siden sidst – Leif Jensen
* Klub med størst medlemsfremgang siden sidste år - præmie.  

14. Eventuelt. 



Referat

Mødet kom i gang efter formandens ankomst.

Ad 1
Referat godkendt.

Ad 2
Intet særligt – punktet afkortet.

Ad 3
MFJ uddelte det foreløbige regnskab. Enkelte poster var endnu ikke endelige. Der forventes et 
overskud på ca. kr. 7.000 i det endelige regnskab for 2005. Årsagen hertil er manglende 
ansøgninger om tilskud fra aktivitetspuljen.

Ad 4
Hæderstegn: Frank Hartmann
Årsag: Arbejdet for hovedkredsen

Initiativpræmie: Sydøstlolland
Årsag: Der er skabt en ny og bæredygtig klub

Ad 5
NSL gjorde status over de afholdte JGP stævner. NSL indkøber præmier til uddeling efter sidste 
stævne.

Ad 6
Udover de 8 ovennævnte er der kommet 2 ansøgninger fra Tornved. Desuden har Næstved anmodet 
om udsættelse med ansøgning.
Alle modtagne ansøgninger blev imødekommet og hvis Næstved sender ansøgning er den også 
godkendt. I alt 11 godkendte ansøgninger.

Ad 7
Flemming Preuss, Næstved har tilbudt at skrive en netavis til hovedkredsens hjemmeside. 
Økonomien blev vurderet til en udgift på ca. kr. 1.000 pr. år i omkostningsdækning. 
Der blev ikke truffet endelig beslutning. NSL varetager den videre kontakt med Flemming.

Ad 8
JL gjorde status over holdturneringen indtil nu. Det har været mange tilfælde, hvor et hold ikke er 
mødt fuldtalligt op.
Det blev besluttet, at der stilles forslag på delegeretmødet om følgende:
Hvis et hold vinder en række, og efterfølgende ikke vil rykke op, men forsætter i samme række, kan 
holdet ikke næste år vinde præmie.
JL udformer endeligt forslag.

Ad 9
Datoen bliver 30/4 eller 7/5 under hensyntagen til Junior SM i 8.-hovedkreds. PMP tager kontakt til 
8-hk for at få datoen.



Vi vil foretrække en spillested midt i hovedkredsen. D.v.s. Haslev, Køge, Sorø, Slagelse, Næstved. 
PMP tager kontakt til Haslev når datoen er fundet.

Ad 10
Projektet med Schultz blev gennemgået. Projektet kommer på delegeretmødet i påsken i Ålborg.

Ad 11
JL gennemgik forhold omkring hjemmesiden.

Ad 12
Vi arbejder mod afholdelse af delegeretmøde i Tølløse den 1. april 2006. LJ står for stemmesedler.

Ad 13
Ultimo 2005 er vi 731 medlemmer ( 445S + 146P + 101B + 39 J )
Ultimo 2004 = 744
Ultimo 2003 = 747
Ultimo 2002 = 733

Skovbo er klubben med størst medlemsfremgang i 2005.

Ad 14
PMP stillede spørgsmål om nye medlemmer, der kommer ved en flytning fra en anden hovedkreds, 
og om spærring af medlemmer der er i restance i en anden klub.
LJ oplyste at ved flytning fra en anden hovedkreds skal medlemmet selv melde sig ud af den 
tidligere klub. Ifølge NSL vil Finn Larsen på sigt udvikle et medlemssystem der løser dette 
problem.
NSL oplyste at et medlem kun kan spærres for 6 måneders kontingent. Det er klubbens eget ansvar 
hvis restancen bliver større. 
 

Herefter blev mødet hævet.

Referat ved PMP
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