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Der blev afholdt delegeretmøde i 2. hovedkreds lørdag den 1. april i Tølløse. Af hovedkredsens 28 klubber 
deltog 13 klubber, hvilket gav et samlet stemmeantal på 48. 
 
 
Mødet havde følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab 2005 
4. Holdturnering 2005/2006 
5. Indkomne forslag 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Valg 
8. Eventuelt 

 
 
Referat: 
 

1. Erik Carlsen blev valgt til dirigent. 
 
2. Formandens beretning ved Niels Steen Larsen: 

 
Tak til Tølløse, fordi vi måtte komme på besøg her i dag. Det er første gang, at 2. Hovedkreds har holdt 
delegeretmøde her. 
For mig er det også lidt af en mærkedag, idet det er 10. gang, jeg skal aflægge beretning som formand for 
hovedkredsen. Jeg vil ikke komme med de store tilbageblik. Vi skal skue fremad.  
Men alligevel vil jeg sige, at jeg har været med i en spændende udvikling – både lokalt og på landsplan. 
Meget er sket på de 10 år. Ikke mindst er vores hovedkreds blevet større. Vi har haft tilgang af nogle meget 
livskraftige klubber i Nordvestsjælland, som har sat deres tydelige aftryk på livet i hovedkredsen, og det er 
jeg sikker på, at vi alle er meget glade for. Senere har Greve også meldt sig under vores faner.  
For mig at se, er det arbejde, som skal foregå for at sikre fremtiden for Dansk Skak Union utrolig vigtigt. 
Men det er svært. Kampen om sjælene er stor i Danmark. Der er utroligt mange tilbud til folk, der vil have 
noget ud af deres fritid.  
Men alligevel synes jeg, at vi i de forløbne år har været rigtig gode til at nytænke og udvikle. Her tænker jeg 
specielt på ungdomsområdet. Det er her unionen skal udklække sine nye medlemmer, der både på det 
spillemæssige og organisatoriske plan kan sætte deres præg på fremtiden. Vi har i de sidste år været 
privilegeret med gode og visionære ungdomsledere. Jeg tror, at en af årsagerne til, at medlemsnedgangen har 
slået mindre kraftigt igennem hos os end hos de andre hovedkredse skal søges i vores ungdomsarbejde. 
  
Medlemstal: 2. hovedkreds er for tiden den tredjestørste hovedkreds. Vi har pr. dags dato 436 (464) 
seniorer, 145 (136) pensionister, 98 (101) børn og 39 (39) juniorer. Sammenlignet med sidste år nogenlunde 
stabilt 718 (740). 
 
Divisionsturneringen: Vi har i år haft deltagelse af 4 hold i 2. division gr. 2. Ringsted, Dianalund og 
Næstved fik forlænget kontrakten, mens Nykøbing Falster må gå den tunge gang ned i mesterrækken. 
Dianalund ville under ”normale omstændigheder” også have fået en returbillet til 2. HK, idet vi skulle have 
haft tre nedrykkere fra 3. div. gr. 2 i år. Men da Føroyar trak deres hold i skakligaen, så blev den 3. 
nedrykning suspenderet. Men den gælder så for næste år. 
 
At komme videre: Sidste år spille DSU ud med tilbud om deltagelse i lederkurser arrangeret i samarbejde 
med Dansk Idræts Forbund. En god idé, men ikke noget tilløbsstykke. Det er ærgerligt, for jeg har en 
opfattelse af, at mange klubber i hovedkredsen godt kunne have behov for en energiindsprøjtning på dette 
område.  
I hovedkredsbestyrelsen oplever vi også dette problem.  
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Det er vanskeligt at rekruttere folk til bestyrelsen. Samtidigt oplever vi, at kravene til vores arbejde ikke 
bliver mindre. Servicen m.h.t. JGP, holdturneringen, rating osv. skal være i top! Og det har klubberne 
selvfølgelig også ret til at forvente. Vi må bare prøve at leve op til forventningerne.  
Jeg vil i den forbindelse gerne rette en tak til bestyrelsen. Jeg er glad for vores samarbejde. Vores møder 
foregår i en behagelig og konstruktiv atmosfære.  
 
Tendenser i DSU: Det sidste halve år har vi hovedbestyrelsen beskæftiget os med en spændende plan. Den 
vil jeg godt bruge lidt tid på i dette forum, fordi den meget vel kan betyde, at vi skal til at se dansk skaks 
struktur på en helt ny måde. Planen blev første gang præsenteret på HB-mødet i august 2005. ”Sådan 
fordobler vi medlemstallet i DSU” på 2 år. Planen blev præsenteret af et marketingsfirma, som er en del af 
det selskab, der bl.a. trykker Skakbladet. Man konstaterede ud fra en markedsundersøgelse, at der er en 
meget stor del af befolkningen, der har kendskab til skak og som i større eller mindre omfang spiller. Mange 
spiller skak på forskellige spilservere bl.a. hos TV2. Kundegrundlaget var i høj grad til stede. Vores opgave 
var at nytænke, så vi kunne tilbyde disse mange mulige medlemmer nogle spændende oplevelser. Det havde 
vi ikke været for gode til. 
Der blev bl.a. foreslået en form for gradueret medlemskab. Man kunne vælge at være internetmedlem, og 
spille på unionens server. Man kunne vælge det helt klassiske medlemskab dog med ret til at spille i alle 
klubber. Man kunne vælge ikke at få Skakbladet. Man kunne vælge et maximedlemsskab omfattende alle 
medlemstilbud. Mulighederne var mange. Gennem målrettede annoncekampagner, konkurrencer og PR-
arrangementer skulle skakkens mange tilbud gøres synlige.  
Det var planen, at alt dette efter et grundigt forarbejde i forskellige udvalg og HB, skulle præsenteres på 
delegeretmødet i Ålborg.  
Jeg synes, tankerne er spændende. Men ikke uden problemer. Og dem har vi også mødt. 
 
Det er klart, at alt dette ikke gøres uden udgifter. Hele kampagnen ville koste omkring 1,2 mil. kr. 
Et flertal i HB besluttede at bevillige 1.50000 kr. til det indledende arbejde. Jeg stemte imod, fordi jeg syntes 
grundlaget var for spinkelt. Jeg kunne godt tænke mig, at man undersøgte, om andre firmaer kunne tilbyde 
noget tilsvarende til en bedre pris.  
Senere er der kommet mere kød på planerne. På sidste HB-møde viste det sig, at udviklingen af en 
skakserver, som jo er hovedhjørnestenen i planen, ville blive langt dyrere end oprindeligt skitseret. Den del 
af planen blev derfor sendt tilbage til marketingsfirmaet med ønske om undersøgelse af andre muligheder. 
Siden må jeg indrømme, at jeg ikke har hørt mere til planen.  
Her står vi så med en plan, der ser vældig spændende, som koster en masse penge, og som skal medføre en 
medlemsfremgang for at bringe balance i unionens regnskaber igen. Det er en stor satsning.  
Hvor kommer I så ind i billedet? Jo, i klubberne skal I også være parate til at spille med. Det kan jo ikke 
nytte noget, hvis I ikke også tænker nyt. Gamle vaner med turneringsformer skal nok lægges om, hvis man 
vil tiltrække og rumme nye folk. Vi skal selv gøre reklame på lokalt plan for vores tilbud. Vi skal simpelthen 
være meget mere aktive.  
Og så er vi tilbage hvor vi startede denne del af beretningen: Vi skal have flere ledere i klubberne. 
 
Ungdomsarbejdet: Jeg har vist sagt det tusind gange før. Jeg siger det igen: Ungdomsarbejdet er det 
allervigtigste for hovedkredsen. Unge mennesker er vejen frem. I mange klubber foregår et flot arbejde. Det 
er klubber, der er ved at fremtidssikre. Det er mit håb, at vi kan få noget sådant i gang over alt i 
hovedkredsen. 
På hovedkredsplan har vores arbejde ikke været optimalt i år. I kender sikkert alle årsagen, og jeg kan kun 
beklage. Jeg håber, at næste sæson vil blive betydeligt bedre struktureret fra vores side. Gerne med tilgang af 
nye initiativer. 
Vi har sædvanen tro haft gang i to store arrangementer. Det ene var juniorhold-DM i Tjele. Med Thomas 
Flindt som holdleder drog vi af sted og kom hjem med en hæderlig midterplacering. Desværre kunne vi ikke 
stille med det optimale hold, men ingen tvivl om at deltagerne har haft en god oplevelse. 
Vi har også haft vores JGP-serie kørende med 10 stævnedage. Det vil sige, at her mangler vi – traditionen tro 
– det sidste stævne i Skovbo, som spilles i morgen. De resultater jeg nævner her omfatter derfor kun 9 
stævner.  
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Vi har ikke haft helt så mange deltagere, som sidste år. Sidste år drejede det sig om 180 forskellige deltagere. 
I år til dato drejer det sig om 151. Flest deltagere har der været i E-gruppen med 46. Fremgang har der været 
i gruppe AB, hvor vi traditionelt har haft svært ved at skaffe deltagere. Samtidigt kan jeg se, at mange af de 
ældre deltagere også er begyndt at gøre sig gældende i andre turneringer i hovedkredsen, så det er meget 
glædeligt. 
Tabet af deltagere bør måske få os til at overveje, om vi skal ændre eller udvide vores tilbud. 
Vi er altså gået ned i deltagerantal. Det er ærgerligt, navnlig på baggrund af det store stykke arbejde, som 
ydes i mange klubber. Man kunne også vende det om og spørge, hvordan det mon ville se ud, hvis der slet 
ikke forgik noget juniorarbejde? Den tanke tør jeg næsten ikke tænke. 
Desværre er Liselotte Madsen ikke længere blandt os. Hun døde sidste forår. Hun var en ildsjæl med utroligt 
mange gode idéer. En af dem var Chess Camp, som jeg ved rigtig mange børn har været glade for at deltage 
i. Det er glædeligt, at en kreds af engagerede forældre har ønsket at videreføre denne lejr. Jeg ønsker lederne 
held og lykke med arbejdet. 
Juniorinstruktørordningen er en fast del af tilbuddene i 2. HK. I sæsonen 2005 godkendte vi tilskud til 14 
hold. Vi har igen i år ønsket, at fortsætterhold skulle have meldt mindst 8 ungdomsmedlemmer ind i 
skakklubben, og det har ikke givet problemer. Vi kalder det ”noget for noget”. I år har det nye været, at 
lederne skulle kunne fremvise en ren børneattest. Dette krav har heller ikke givet anledning til problemer. 
Lad mig afslutte denne del af beretningen med en lille solstrålehistorie/eksempel til efterfølgelse. 
Et udklip fra Dagbladet, Køge: ”Endnu en Danmarksmester fra Skovbo”. Emma Christensen Pige 
Danmarksmester. Stor artikel og store billeder. Flot og gratis reklame! Jeg går ud fra, at andre klubber også 
har fået øjnene op for denne mulighed. Aviserne er glade for den slags stof. 
 
Hjemmesiden: Hvad skulle vi gøre uden den? Jeg er imponeret over det utroligt flotte arbejde, som Jens 
Lundberg lægger i siden. Selv for en alvidende formand? kan det være svært at holde styr på alt, hvad der 
foregår eller er foregået i hovedkredsen. Hvad gør man så? Ja, man går selvfølgelig ind på 2-hk.dk. Intet er 
mere naturligt end at finde oplysningerne i Jens` arkiv – og de er der!! Jeg er endnu ikke gået forgæves til 
hjemmesiden, når jeg skulle have nogle oplysninger. Det er slet og ret imponerende!! 
Jeg ved, at andre hovedkredse misunder os vores hjemmeside. 
 
Aktivitetspuljen: Sidste år valgte vi i bestyrelsen at sætte penge af til at støtte nye aktiviteter i klubberne. 
Man kunne søge midler fra denne pulje. Betingelserne var ikke særlige restriktive. Vi ønskede at støtte nye 
tiltag og meget gerne nogle, der også havde pressens bevågenhed. Vi fik kun anvendt en fjerdedel af de 
afsatte midler. Så hvis man har gode idéer, så send os en ansøgning. 
 
Pokalturneringen: Denne blev sidste år afviklet med Næstved som arrangør. Ikke det store deltagerantal. 14 
hold. Ingen tvivl, om at det har været hyggeligt. Men det var ønskeligt, at flere hold ville deltage. 
Ingen af vore hold kom på sejrsskamlen ved det afsluttende finalestævne i Nyborg. 
Det er uvist om, der overhovedet bliver en pokalturnering i år. Hidtil er der ingen klubber, der har villet 
påtage sig opgaven. 
 
EMT-konkurrencen:  lever i bedste velgående. Her scorer man points på to måder. Dels efter hvor mange 
points, man scorer i EMT, dels efter hvor mange partier man spiller. 
Der var præmie til bedste seniorspiller. Det blev Leif Jensen, Tølløse. Præmien til bedste pensionistspiller 
gik til Kaj V. Pedersen, Nykøbing Sj. og til bedste ungdomsspiller Martin Hansen, Nykøbing Falster. 
Denne sæsons konkurrence løber frem til 31. juli 2006 
 
Klubben med størst medlemsfremgang: Skovbo. Vinder af et skakur. Tillykke! 
 
Dansk Skak Unions hæderstegn tildeles i år Frank Hartmann med begrundelsen:  
2. Hovedkreds tildeler Dansk Skak Unions hæderstegn til Frank Hartmann, Sorø Skakklub. 
Når man siger Sorø Skakklub, falder talen helt naturligt på Frank.  
I utallige år har han været et naturligt omdrejningspunkt i klubben. Frank har været klubkasserer i en 
menneskealder og har utvivlsomt rekorden på denne post i 2. Hovedkreds.  
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I 1993 manglede 2. hovedkreds en kasserer. Intet var mere naturligt end at foreslå Frank til jobbet, og det 
blev så til yderligere 12 år som kasserer for hovedkredsen. Et job, der er blevet passet utroligt flot og 
professionelt. I 2005 valgte Frank at træde tilbage for at hellige sig tilværelsen som aktiv pensionist og 
skakspiller. 
I hovedkredsbestyrelsen har vi været utrolig glade for Franks arbejde. 
 
Dansk Skak Unions initiativpræmie tildeles i år Sydøstlollands Skakklub med begrundelsen: 
2. Hovedkreds tildeler årets initiativpræmie til Sydøstlollands Skakklub. Med sine knapt 3 år er klubben 
hovedkredsens yngste.  
I området har der i en del år været børne- og ungdomsskak – drevet af den utrættelige Robin Jakobsen. Dette 
blev så fundamentet til Sydøstlollands Skakklub. 
At det var rigtigt at starte klubben har udviklingen siden vist. Medlemstallet er vokset, og man har været i 
stand til at tiltrække flere stærke spillere, således at klubben i dag på fornem vis gør sig gældende på mange 
fronter. 
Med engagerede og inspirerende iværksættere har Sydøstlollands Skakklub vist, hvordan man kan vende 
udviklingen i Dansk Skak Union! 
 
Så er beretningen ikke meget længere. Jeg vil gerne sige tak for endnu en sæson i 2. Hovedkreds. 
Ikke alt er gået helt, som det skulle. Men alligevel har der været rigtig mange gode oplevelser. Og det skal vi 
glæde os over og bygge videre på. 
Jeg vil også gerne sige tak til de mange ledere rundt omkring, der får det hele til at gå op i en højere enhed. 
Mit håb for den nye sæson vil være, at man i alle klubber vil prøve at sætte mindst en ny aktivitet, så vi kan 
tiltrække nye medlemmer. 
 
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget. 
 
 

3. Regnskab 2005 ved Morten Frank Jensen: 
 
Dansk Skak Union - 2. Hovedkreds       
          
Regnskab for 2005 og budget 2006       
          
  Regnskab Budget   Budget  
  2005 2005   2006 
Indtægter:         
Klubkontingent 273751,00 263000   270000 
Ktg. enkeltmedlemmer 1836,00 3200   2000 
Holdturnering 13400,00 12600   13400 
Pokalturnering 0,00 0   0 
Renter og kursregulering 2071,62 2000   2500 
Amtstilskud - Roskilde 2400,00 0   0 
I alt indtægter 293458,62 280800   287900 
          
Udgifter:         
Ktg.-DSU 235442,50 224000   235000 
Holdturnering 8898,40 9000   9000 
Pokalturnering 0,00 0   0 
EMT-turnering 2400,00 2500   2500 
Aktivitetspulje 1500,00 10000   10000 
Bestyrelsesmøder 5938,00 5000   6000 
Junioraktiviteter 15148,75 21000   21000 
Udligning junior DM -1600,00 -1600   -1600 
Kørselstilskud m.v. 6421,10 5000   6000 
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Porto og telefon 3599,50 5000   4000 
Papir og tryksager 758,29 2000   1000 
EDB, hjemmeside m.v. 1547,50 2000   2000 
Inventar 0,00 0   0 
Diverse 1983,00 1500   2000 
I alt udgifter 282037,04 285400   296900 
Overskud 11421,58 -4.600   -9.000 
I alt 293458,62 280800   287900 
          
Saldo primo 130047,78 130.048   141.469 
Overskud 11421,58 5.400   -9.000 
Saldo ultimo 141469,36 135.448   132.469 
          
       
Præstø d. 14 marts 2006       
       
       
Morten F. Jensen  (sign.)      
kasserer       
       
Foranstående regnskab er gennemgået og fundet i orden.    
Beholdning er forevist og afstemt.    
Præstø d….      
       
       
Bruno Sørensen (sign.) Søren Dyberg Larsen (sign.)    
revisor  revisor     
     
     
STATUS 2005         
     
     
     
Aktiver     
     
Giro 82442,58    
BG-bank - check 1572,15    
BG-bank - konto 31745,41    
Obligationer 74213,62    
Tilgodehavender 13953,00       
          
I alt 203926,76    
     
Passiver     
     
Skyldige udgifter 62457,40    
     
Egenkapital 141469,36    
     
          
     
Saldo primo 130047,78    
Overskud 11421,58    
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Egenkapital 141469,36       
          
          
          
Præstø d. 14 marts 2006        
        
        
Morten F. Jensen  (sign.)       
kasserer        
        
Foranstående statusopgørelse er gennemgået og fundet i 
orden.     
Præstø d….       
        
        
Bruno Sørensen (sign.) Søren Dyberg Larsen (sign.)     
revisor  revisor      
 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
 

4. Holdturnering 2005/06 ved Jens Lundberg: 
 
Vi slap for ekstraordinære nedrykninger fra divisionsturneringen, hvorfor vi har normale forhold ved op- og 
nedrykninger til næste sæson. Til og med kunne begge vindere af B rækker tage deres 2.hold med op. 
I holdturneringen deltog samtlige 28 klubber med tilmeldte 65 hold (sidste år havde vi 58 hold). 
Der har deltaget i alt 452 (sidste år 425) ud af 619 tilmeldte i holdturneringen, hvilket viser den store 
opbakning, der er til holdturneringen fra medlemmerne. 6 spillere havde gennemført 10 partier og en enkelt 
11 partier efter dispensation fra turneringsleder. 13 tilmeldte faste holdspillere nåede ikke at komme i kamp. 
I alt blev der spillet 1.130 partier, hvor hvid vandt 470, remis 257 og sort vandt 403.  
I holdturneringen har der været 13 udeblivelser, hvoraf de 12 udløste ½ strafpts. 3 holdsætnings fejl (med 2 x 
½ strafpts). Vi har haft en hård vinter med 9 udsatte holdkampe, men heldigvis fik vi afviklet kampene før 
sidste runde.  
Fra turneringsleder kom der 24 meddelelser, som alle står på nettet. Her i blandt en protest sag i A2 rækken 
kampen Dianalund – Sorø om en dronning forvandling.  
I A1 rækken manglede vi et spillested for slutrunden, da Haslev ret sent i turneringen måtte melde fra som 
arrangør. Heldigvis trådte Præstø til og vi kunne få afviklet sidste runde i rimelig geografisk afstand for 
klubberne. 
Indberetninger af resultater for holdturneringen sker nu uden de større problemer. Det har hjulpet, at der nu 
ikke længere står remis resultater som indgangsbillede, samt at der heller ikke står 4-4 eller 2-2 i totalresultat. 
Stadig er der nogen, der glemmer felterne, så jeg kan fra den nye sæson bestemme at alle resultat og navne 
felter skal udfyldes ellers vil den ikke blive sendt. Men jo mere isenkram jo mere kan gå i stykker. Et fåtal er 
lidt sene om at indtaste resultater. Der sker også tit det, at den ene tror at den anden har indberettet. En 
simpel regel er at det er kampleders job, som det jo også er anført i kampleder instruks. 
Nu med hensyn til kampleder er det snart reglen, at kampleder spiller med i holdkampen, hvilket kan virke 
lidt uheldig, da det ind i mellem kræver kampleders fulde koncentration og opmærksomhed, især ved 
afslutningen af kampene. Der var også lidt polemik om, hvor mange kampledere der bør være til sidste 
runde. Det må vel være som i andre holdkampe. 1 til hver holdkamp?  
Undervejs havde jeg en del problemer med at få det administrative holdturneringsprogram til at virke, da det 
overhovedet ikke ville kendes ved hverken Greve, Præstø eller Sydøstlolland, men efter en del 
programmerings rettelser lykkedes det da med lidt god hjælp fra Finn Larsen. Det stod også klart, at det var 
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nødvendig med at lægge M rækken i en særskilt mappe ellers ville rating beregningen blive forkert, når en 
reservespiller fra de øvrige rækker blev sat på holdet til M-rækken. 
I sidste uge indberettede jeg rating for M rækken for 99 spillere til DSU via Bjørn Laursen og det forventes, 
at du vil kunne se status samt Elo stillingen primo april på DSU ratingsider. Ud af de 99 spillere var der 4 
uden officielt rating. 17 havde rating ældre end 3 år og resten havde rating ajourført i de sidste 2 år. Heraf 
kan udledes, at 20 % således kommer på tavlen med ajourført rating.  I M- og A-rækker tilsammen har 190 
deltaget eller godt 42 % af alle holddeltagere. 
b) En holdturnering med store udfordringer. 3 hold måtte trække sig, hvilket er usportslig for de andre hold i 
rækken ikke mindst fordi samtlige kampresultater bliver slettet. Det kan i denne forbindelse oplyses, at TL 
giver de 3 klubber en advarsel, samt at der opkræves gebyr på 500 kr, jvf reglement § 9 E, såfremt disse 
klubber igen trækker et hold for de kommende 2 sæsoner. 
 
Resultater: 
M: Nr. 1 Tølløse 33½ p. Nr. 2 Skovbo 32 pts. Holbæk samme pts med indbyrdes kamp faldt ud til Skovbo.   
A1: Nr. 1 Østsjælland 39 p. Nr. 2 Maribo 33½ p. 
A2: Nr. 1 Holbæk 37 p. Nr. 2 Slagelse 34½ p. 
B1: Næstved 16½ p. B2: Tornved 21½ p 
C1: Maribo 12½ p. C2: Næstved 16½ p. C3: Ringsted 14 p. C4: Holbæk 10½ p.  
Til lykke til vinderne. 
Topscorer i holdturneringen med 7 ud af 7 blev Samuel Eddy, Tølløse (M) og Claus Jensen, Tornved (B2) 
 
Skitsen for spilledage til ny sæson er følgende søndage: 1 rd: 5.11.2006, 2 rd: 19.11.2006, 3 rd: 10.12.2006, 
4 rd: 14.1.2007, 5 rd: 4.2.2007, 6 rd: 4.3.2007 og 7 rd: 18.3.2007. For øvrige er skitsen således ugerne: 45, 
47, 50, 3, 6, 10 og 12 
 
 

5. Indkomne forslag. 

Forslag 1 blev vedtaget (Rating af A-rækken blev vedtaget med 23 stemmer for, 
11imod og 14 blanke) 

Forslag 2 blev forkastet (Ændring af  pointgivning i holdturnering med 0 for, 48 
imod og 0 blanke) 

Forslag 3 blev forkastet (Matchpoints anvendes til stilling i holdturnering med 11 
for, 31 imod og 6 blanke) 

Forslag 3A blev forkastet (Forslag 3 som prøveordning kun skulle gælde for C rk. 
med 11 for, 37 imod og 0 blanke) 

Forslag 4 blev vedtaget (hvor ordlyden blev ændret til "Såfremt et hold i henhold til 
§ 11, stk. C, ikke rykker op i den følgende sæson, kan holdet ikke vinde præmie i 
denne). Præmien overgår derfor til den næstbedste placering" med 37 stemmer for, 5 
imod og 6 blanke) 

6. Fastsættelse af kontingent 
 
Uændret kontingent blev enstemmigt vedtaget. 
 

7. Valg 
 

1)      Formand: Niels Steen Larsen er på valg. (genvalgt)  
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2)      Bestyrelsesmedlemmer: Poul Møller Petersen (genvalgt), Peter Holst (genvalgt) og Poul Buhl er på valg.  
         Poul Buhl udtræder. Nyvalgt: Michael Espensen, Skovbo 
3)      Bestyrelsessuppleanter: Nyvalgte: Peder L Larsen, Næstved og Bjarne Petersen, Nyk F                                         
4)      Valg af to revisorer: Søren Dyberg Larsen, Slagelse og Bruno Sørensen, Dianalund er på valg [genvalgte) 
5)      Valg af revisorsuppleant: Henrik Knudsen, Næstved er på valg (genvalg) 
6)      Valg af to medlemmer til turneringskomitéen: Henrik Knudsen, Næstved og Svend Dyberg Larsen,  
         Slagelse er på valg. (begge genvalgte) 
7)      Valg af to suppleanter til turneringskomitéen: Morten H. Olsen, Ringsted og Henning Rasmussen,  
         Nyk. S. er på valg (begge genvalgte) 

 
8. Eventuelt 

 
Jens Lundberg informerede om hjemmesiden: 
Vi startede på hjemmesiden 13.februar 2001 og således har vi haft 5 års jubilæum. Siderne bliver flittigt 
besøgt. I 2005 var besøgene 80.000. Nogle måneder mere end andre. Februar, marts havde vi 350 besøg om 
dagen til sammenligning for tilsvarende måneder for 3 år siden var der 125 besøg om dagen. 
Vort webhotel B-one fungerer ganske upåklagelig. Der er simpelthen orden i tingende. For 19 kr. om 
måneden har vi 1000 MB serverplads til rådighed, hvor vi udnytter kapaciteten 221 MB, hvoraf mail 
systemer optager 110 MB. Hver klub har jo sin egen mailadresse og her er der gemt en del info fra tidligere 
mail. Efterhånden går jeg igennem mail adresserne for at fjerne nogle af de ældste mails. Alt bliver jo 
videresendt til klubbernes private mail og dem der vil gemme må så gøre det i privat regi. 
På hjemmesiden er der ca. 4.500 filer i brug. Holdturneringssiderne indeholdt godt 1.000 filer. 
Arkivsystemerne er alle i pdf fil format, bortset fra 2006, som er meningen også skal overgå til pdf format 
sidst på året. Man skal selvfølgelig have Adobe Reader for at kunne læse filerne, men det er gratis at 
downloade. Der er en række fordel ved systemet, dels kan filer pakkes ned i størrelse og dels kan modtager 
udskrive og forstørre materialet efter behov. 
Jeg har forsøgt med en læser service, så man fik en mail hver gang hovedkredsens sider blev opdateret, men 
det har nu ikke været den store succes. Der er pt. kun 12 brugere, så jeg har besluttet at de får opdateringen 
hver mandag for sidste uges nyheder.  
Der er nu 364 billeder af forskellige skak situationer rundt omkring i hovedkredsen.  
Vi har pt. 75 skakpartier, hvortil de 54 partier er opdateret i 2005. Det er især Skovbo og Dianalund, der har 
været flinke til at indsende partier. Jeg modtager gerne scannede partilister, word eller pgn filer (særlig 
skakfil, som de fleste pc kan klare med et skakprogram). 
Da vi har meget plads har jeg planer om at udgive mere historisk materiale på nettet. Det kræver bare jeg får 
scannet de gamle Sidste Nyt blade, protokoller m.v. Efterhånden tænker jeg at udgive en mangelliste, så 
læserne kan hjælpe til med at vi kan få opdateret det manglende.  
Det vigtigste for hjemmesiden er den hurtige opdatering, da det er et must for læserne at blive opdateret 
hurtigt. Det har vist sig at have stor betydning, bl.a. da det hårde vintervejr betød de massive udsættelser af 
holdkampe. Dem der så ikke havde internet kunne herved nemmere komme igennem pr tlf. 
Jeg vil gerne takke brugerne af hjemmesiden for de mange responser og mail om nye indbydelser til 
turneringer og andre oplysninger til netsiden. 
 
Referent: 
Peter Holst 
 


