
Dansk Skak Union

2. Hovedkreds

Der blev afholdt bestyrelsesmøde i 2. hovedkreds lørdag den 1. april i Tølløse.

Deltagere:
Leif Jensen (LJ)
Poul Møller Petersen (PMP)
Jens Lundberg (JL)
Morten Frank Jensen (MFJ)
Poul Buhl (PB)
Niels Steen Larsen (NSL)
Peter Holst (PH)

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

2. Siden sidst/korte nyheder fra bestyrelsesmedlemmerne.

3. Holdturneringen
a) Status ved turneringsledelsen
b) Straffeforanstaltninger over for de 3 klubber, der har trukket hold jvf. § 9.E
c) Ansøgning fra Næstved – se bilag 1

4. Pokalturneringen

5. Procedure vedr. spillere, der sættes i karantæne vedr. kontingentrestance – generelt

6. Det reviderede regnskab for 2005 – MFJ.

7. Ungdomsaktiviteterne 2005/06 – NSL

8. Hjemmesiden – status ved JL

9. HB-møde i påsken – endnu er materiale ikke modtaget – eftersendes.

10. Gennemgang af delegeretmødets punkter
a) Erik Carlsen er villig til at være dirigent. Indbydes til at deltage i bestyrelses-

mødet.
b) Peter og Leif sørger for stemmesedler og  klubbernes stemmetal.
c) Jens sørger for beretning vedr. holdturnering og præmieuddeling.
d) Morten sørger for præmier/præmiebeviser.
e) Der er indkommet 4 forslag til behandling på delegeretmødet.
f) Valg – bilag 2

Efter delegeretmødet genoptages bestyrelsesmødet kortvarigt med deltagelse af nye bestyrelsesmed-
lemmer.

11. Evt. opfølgning af delegeretmødets beslutninger

12. Sjællandsmesterskabet for ungdomsspillere (i 8. HK).
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13. Næste møde – plejer at finde sted i første halvdel af juni – evt. slutningen af august.

14. Evt.

Referat:

1. Godkendt

2. Bestyrelsen diskuterede offentliggørelse af referater fra bestyrelsesmøder. Der var enighed om, 
at hver enkelt bestyrelsesmedlem har ansvaret for at kontrollere samt at eventuelle punkter, som 
ikke ønskes offentliggjort, skal markeres i referatet af referenten.

3. JKL orienterede om holdturneringen. PMP skal formulere et forslag til ændring af regler for 
holdskak. Forslaget går på, at et hold må benytte spillende kampleder i sidste runde samt at den 
arrangerende klub stiller stævneleder. Forslaget lanceres om et år – indtil videre benyttes § 16. 
Det blev besluttet at tildele Dianalund, Møn og Nykøbing F. ”gule kort” for at stille med for få 
spillere til holdkamp. Dermed skal klubberne ikke tildeles en bøde på 500,- kr. Det blev besluttet 
ikke at tildele Næstved tilskud til leje af lokaler i forbindelse med afviklingen af sidste runde i 
holdskak.

4. Hidtil ingen arrangør.

5. NSL foreslog, at kartoteksføreren skal kontrollere at en eventuel restance drejer sig om et halvt 
års kontingent.

6.
7. MFJ fremlagde det reviderede regnskab.

8. NSL orienterede om ungdomsaktiviteter.

9. JL orienterede om hjemmesiden.

10. NSL orienterede om det kommende HB-møde i Påsken.

11. Jf. dagsorden.

12. Intet at bemærke.

13. SM for juniorer afholdes 29/4 i Allerød.

14. Næste møde bliver 11/6 kl. 09:30 i Holbæk.

15. Intet.
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