
Dansk Skak Union
2. Hovedkreds
Bestyrelsesmøde nr. 39
2. feb. 2008 kl. 9.30

Sted: Sorøhallerne - mødelokalerne, 4180 Sorø 

Til stede:
Morten F. Jensen, Poul Møller Petersen, Leif Jensen, Jens Lundberg, Michael Espensen, Niels 
Steen Larsen og Peter Holst.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

2. Siden sidst – smånyheder af almindelig interesse.

3. HB-mødet den 26. og 27. jan. – hvad skete der?

4. Tildeling af hæderstegn og initiativpræmie (bilag 1)

5. Regnskab og budget 
Morten medbringer regnskab (foreløbigt/måske revideret) for 2007 samt udkast til 
budget for 2008.

6. Status på ungdomsarbejdet. ME

7. Juniorinstruktørordningen (bilag 2)

8. Holdturneringen
a) status over forløb - JL og NSL 
b) 4-holdsgrupper i A- og B-rækken? – Skal det fortsætte?
c) lodtrækning om hjemmehold/udehold i finalerunderne i b- og c-rækkerne.
d) skal vores holdturnering følge spillerunderne i divisionsturneringen
e) andet vedr. holdturneringen – PMP har et par indlæg.

9. Pokalturnering: 
a) tid – sted 
b) indbydelse 
c) dækning af visse udgifter for holdenes deltagelse i finalestævnet?

10. Medlemskampagne i forbindelse med åbning af skakserveren på nettet.

11. Medlemssituationen.
a) Klub med størst medlemsfremgang (LJ)
b) Udvikling i medlemstallet – nye tiltag 

12.      Status vedr. hjemmesiden

13. EMT-konkurrencen

14. Ændring af vores love. (love findes på hjemmesiden)



15. Delegeretmøde d. xxxxxxx i _____________?
a) Praktiske forhold vedr. mødet:

• Kaffe, brød, spisning
• Indkaldelse – tidsplan
• Stemmesedler

b) forslag til dirigent.
c) dagsorden

• Beretninger
• Regnskab
• Præmier
• Indkomne forslag
• På valg: Peter, Poul, Morten og Niels Steen

16. Evt.

Ad 1)
Godkendt

Ad 2)
I.A.B.

Ad 3)
NSL refererede fra HB-mødet, herunder DSU’s struktur, unionens organisation og ungdomsarbejde 
samt Dansk Skaksalg. Skakserveren er åbnet.

Ad 4)
Jens Lundberg
Præstø Skakklub

Ad 5)
MJF gennemgik regnskab og budget. Bestyrelsen besluttede, at transportudgifter i forbindelse med 
HB-møder og delegeretmøde skal medtages under punktet ”Bestyrelsen”. Bestyrelsen besluttede, at 
det nu skal indskærpes over for klubberne, at fristen for ansøgning om juniortilskud skal 
overholdes. Herefter afvises for sent indsendte ansøgninger.

Ad 6)
ME orienterede om ungdomsarbejdet. JGP-stævner skal følge regler udstukket af hovedkredsens 
ungdomsleder (= kvalifikation til SM).

Ad 7)
Bestyrelsen behandlede indkomne ansøgninger. Tornveds 2 hold godkendt under forudsætning af, 
at der kommer 6 nye DSU-medlemmer inden 1. april. Ditto Nordby – dog 8 nye DSU-medlemmer.

Ad 8)
A: JKL orienterede om holdturneringen.
B: Spørgsmålet om den midlertidige ordning skal behandles på delegeretmøde.
C: Lodtrækning ved JKL. (Se hjemmeside)
D: Hovedkredsens spilleuger bibeholdes.
E: Bestyrelsen debatterede planlægningen af holdskak. PMP foreslog, at spilleplan for holdskak 
udsendes til klubberne til kommentarer inden turneringsplanen fastlægges. NSL mente, at det ville 



være for besværligt. PMP fortalte, at Holbæk får problemer med at stille hold pga. turneringsplanen, 
da alle Holbæk-hold flere gange skulle spille samtidigt. NSL mente, at problemet kunne løses ved, 
at man for fremtiden var opmærksom på problemet. Bestyrelsen enedes om, at der for fremtiden 
skal være mulighed for at opgive særlige ønsker til holdturneringen. NSL mente, at den bedste 
løsning var, at JKL kommer med et oplæg til holdturneringen, hvorefter NSL ”læser korrektur” – 
under hensyntagen til særlige ønsker.
Bestyrelsen enedes om at tilføje ”(dog ikke fredag, lørdag eller søndag)” ved §4A 7. linie i 
holdturneringsreglementet vedr. spilleaften.
Reglen om offentliggørelse af M-rækken inden 1. maj ophæves = skal behandles på delegeretmøde.
M + A offentliggøres så vidt muligt inden turneringshæftet udsendes.

Ad 9)
Pokalturnering afvikles 6. april.
Indbydelse og sted: PMP.
Udgifter: Præmier gives til de hold, som kvalificerer sig til DM-Pokalstævnet.
Hovedkredsen sponserer ”dobbelt op” på turneringsindskud (1 hold = 100,- kr.)

Ad 10)
NSL orienterede om forskellige tiltag. NSL påtænker at sende mail rundt til klubformænd. 
Klubberne opfordres til at opstille målsætninger vedr. medlemsfremmende aktiviteter.
Vedr. medlemskampagne: Kontaktperson: NSL – Udsendelse af materiale: LJ.

Ad 11)
LJ orienterede om medlemssituationen. Størst fremgang: Præstø.

Ad 12)
JKL orienterede om status vedr. hjemmesiden.

Ad 13)
Bestyrelsen drøftede reglerne for, om enkeltmedlemmer bosiddende i Hovedkredsen kunne deltage i 
EMT-konkurrencen. Beslutning: Enkeltmedlemmer kan deltage i den igangværende turnering. Fra 
næste EMT-konkurrence skal det præciseres, at man skal være medlem af en klub i 2. HK for at 
deltage.

Ad 14)
NSL: Se love for 2. HK.

Ad 15)
Bestyrelsen drøftede det forestående delegeretmøde.
Dato: 29. marts.
Sted: Sorø, Slagelse eller Stestrup.
Poul, Morten og Niels Steen genopstiller.
Peter genopstiller ikke.

Ad 16)
I.A.B.

Referent:
Peter Holst



Bilag 1

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.”

Bilag 2

1. Nordbyskolens skoleskak – 
Julie Wael, Stubberupvej 66, 4800 Nyk. F. – Udbetaling - ja

2. Tingsted Skakklub – 
Thorkild Keitum, Drosselvej 3, 4800 Nyk. F. – Udbetaling - ja

3. Haslev Skakklub – 
Arne M. Hansen, - DSS - ja

4. Skovbo Skakklub – tirsdag
Henrik Jensen, Egevej 2, 4632 Bjæverskov – Udbetaling – ja

5. Skovbo Skakklub - torsdag
Henrik Jensen, Egevej 2, 4632 Bjæverskov – Udbetaling – ja

6. Rødby Skoleskak/Sydøstlolland Skakklub
Robin Jakobsen, Døllefjeldevej 3, 4990 Sakskøbing – DSS – ja

7. Præstø Skakklub
Morten Frank Jensen, Sneserevej 7, 4720 Præstø – ja

8. Tornved Skakklub – onsdag
Svend Ellegaard Christensen, Palævej 1, 4450 Jyderup – DSS - ja  

 
9. Tornved Skakklub – onsdag

Christoffer Ellegaard Christensen, Palævej, 4450 Jyderup – udb. – u15??
(jan. – maj)

10. Tornved Skakklub – onsdag 
Simon Ellegaard Christensen, Palævej, 4450 Jyderup – udb. – u15
(aug.– dec.)


