Dansk Skak Union
2. Hovedkreds
Bestyrelsesmøde nr. 41 – søndag d. 8 juni 2008 – Holbæk - referat
Til stede: Leif Jensen (LJ), Morten F. Jensen (MF), Bjarne Petersen (BJ), Jens Lundberg (JL), Poul
Møller Petersen (PMP), Michael Espensen (ME), Niels Steen Larsen (NSL)

Dagsorden
1. Godkendelse af referat – sidste bestyrelsesmøde og delegeretmøde 29. marts 2008
- er ikke modtaget i skrivende stund?!
2. Siden sidst – korte nyheder fra bestyrelsesmedlemmerne.
3. Endelig konstituering af bestyrelsen – fordeling af arbejdsopgaver (bilag 1 +
bemærkninger)
4. Fastsættelse af takster – herunder evt. kørselgodtgørelse til divisionshold (bilag 2)
5. Dato for aktiviteter – medbring kalender.
a) Delegeretmøde – tid og sted?
b) Pokalturnering
c) Tidsplan for holdturnering
6 Regnskab – status – køb af obligationer - MFJ
7 Holdturneringen – JL/NSL
a) Foreløbige planer for næste sæson.
b) Reglementsændringer i henhold til delegeretmødebeslutninger
8 Ungdomsaktiviteter – ME
a) Status (bilag 3 – mail fra ME))
b) Sjællandsmesterskabet
c) Deltagelse i individuelt DM – kvalifikation/regler/økonomi
d) Næste sæson – datoer for stævner – nye tiltag?
9. Medlemssituationen – LJ
10.Hjemmesiden – en status ved JL (bilag 6)
11.EMT-konkurrencen – LJ
12.Aktiviteter for pensionister.
13.Næste møde
14.Evt

Referat
Ad 1)
NSL konstaterede, at et referat fra sidste bestyrelsesmøde og delegeretmøde d. 29. marts 2008
endnu ikke var fremkommet. NSL påtager sig at udforme referater.
Ad 2)
JL: Tornved skal til Finland med et ungdomshold, som har vundet en gruppe i skoleskak DM. Man
planlægger en billeddokumentation om begivenheden.
ME: Skovbo Skakklub satser på at gennemføre en større normgivende EMT over to weekender.
PMP: Skakserveren fungerer utilfredsstillende. Det er et useriøst forum med for få deltagere.
Gæster bør spille med rating.
LJ: Vi har fremsendt ønske om 500 præsentations-CD´ere vedr. skakserver. Disse er endnu ikke
modtaget. Utilfredsstillende.
Ad 3) se bilag 1
Ad 4) se bilag 2
Ad 5)
a. Det tilstræbes at afholde delegeretmøde 4. april 2009 (Slagelse eller Køge)
b Pokalturneringen tilstræbes afholdt 3. maj 2009.
c JL præsenterede en foreløbig plan for afvikling af den kommende holdturnering. NSL
oplyste at der kan blive problemer med trykning af turneringshæftet, da det hidtidige
samarbejde med trykkeriet i Nyk. F: ikke kan fortsætte. NSL undersøger andre muligheder.
Ad 6)
MFJ oplyser, at hovedkredsens girokonto p.t. indeholder et beløb på ca. 68000 kr. En aftalekonto i
Danske Bank indeholder 100295 kr, og på en almindelig konto i Danske Bank er der 28500 kr.
Det besluttes at 100000 kr. skal investeres i 4 % obligationer med en løbetid til 2011. MFJ sørger
for dette.
Ad 7)
a Der har været en del usikkerhed om, hvorvidt Tølløse stiller op i Mesterrækken, efter at
holdet har mistet en stor del af førsteholdspillerne. LJ – medlem af Tølløse – kunne meddele,
ar det var overvejende sandsynligt, at Tølløse trak sit hold, og i stedet stillede op i C-rækken.
Mulige konsekvenser af Tølløses udtræden af M-rækken blev drøftet. Der var enighed at
overlade det til turneringslederen at træffe den endelige afgørelse om, hvordan de nye rækker
skal se ud.

b JL har indarbejdet delegeretmødets beslutninger vedr. holdturneringen i reglementet for
turneringen.
Ad 8
a ME mente, at der var tale om signalforvirring omkring forholdet mellem DSS og DSU. Det
kunne stadigt være meget svært at finde ud af, hvilken organisation, der var på banen ved et
arrangement. Derfor er det vigtigt at synliggøre sig over for DSS. ME foreslog at gøre flg. i
den kommende sæson vedr. JGP:
• Det skal koste 50 kr. at deltage i en turnering, men ikke for DSU-medlemmer. Det skal
signalere, at det kan være en fordel at være medlem af DSU.
• En JGP-arrangør får 750 kr. fra hovedkredsen for at afholde stævnet. Dette skal bl. a.
kompensere for arrangørens manglende indskud fra DSU-medlemmer eller til at dække
evt. udgifter til turneringsledere (kørsel bl.a.). Der kan evt. søges flere penge hos
hovedkredsen.
• Hovedkredsen sørger for indkøb af medaljer.
• Der skal være en eller anden form for pressedækning af JGP-stævnerne.
• Blandt JGP-deltagere, der har deltaget i mindst 6 turneringer, trækkes lod om en større
præmie, som godt må finansieres via en sponsor.
ME mente, at træningssamlinger også var vigtige for ungdomsspillere, der havde behov for at
komme videre eller som udtages til opgaver, hvor de repræsenterer 2. Hovedkreds. Disse
samlinger kunne godt lægges lokalt i forskellige dele af hovedkredsen, hvis man kunne finde
tilstrækkeligt med elever og egnede instruktører.
Bestyrelsen diskuterede disse punkter, og man enedes om, at de kunne være udgangspunkt for
hovedkredsens fremtidige ungdomsarbejde.
b og c: Sjællandsmesterskabet har hidtidigt været overbygningen på JGP-turneringerne i
hovedkredsene øst for Storebælt. Der er enighed om, at vi skal undersøge, om 1. og 8. HK kan
tilslutte sig, at dette samarbejde formaliseres i forhold til DSU`s regionale stævner med
henblik på kvalifikation til det individuelle Danmarksmesterskab i de forskellige
aldersgrupper.
NSL gjorde opmærksom på, at hovedkredsen kan forventes at modtage ansøgninger om
rejsetilskud til nationale mesterskaber samt diverse internationale turneringer, som
hovedkredsens ungdomsspillere måtte kvalificere sig til.
d: ME kunne oplyse, at næste sæsons stævner vedr. JGP var ved at falde på plads.
Ad 9
Leif Jensen oplyser, at 2. Hovedkreds pr. 1. juli har 674 medlemmer i alt, hvilket er lavt
sammenlignet med tidligere år. Der er 406 seniorer, 166 pensionister, 69 børn og 33 juniorer.
Ad 10
JL kunne fortælle, at der generelt er mange besøg på vores hjemmeside. Der er 7300 filer i
brug. Vi udnytter 14 % af vores tildelte plads.
Der er ikke stemning for at, der skal være reklamer på hjemmesiden.

Ad 11
Beslutningen fra sidste bestyrelsesmøde om, at enkeltmedlemmer ikke kunne deltage i EMTkonkurrencen fra 1. aug. 2008 står fast. Man skal altså være medlem af en klub i 2.
hovedkreds for at kunne tælle med i konkurrencen.
Præmierne for 2008/09 fastsættes som følger: 1.plads 1200 kr, 2. plads 800 kr., 3. plads 500
kr. Der er yderligere en præmie på 1200 kr. til den bedst placerede ungdomsspiller.`
Annoncering af EMT-er, der skal tælle med i konkurrencen:
Turneringen skal være annonceret senest 14 dage før sidste tilmeldingsfrist
Turneringen skal være annonceret enten i Skakbladet, ved mail rundsendt til samtlige
klubformænd i 2. HK eller på www.2-hk.dk
Ad 12
Vedr. pensionister. Der var enighed om, at der her lå et stort potentiale. Umiddelbart finder
bestyrelsen det svært, at iværksætte konkrete initiativer med udgangspunkt i hovedkredsen.
Men der skal opfordres til, at de enkelte klubber sætte aktiviteter i gang. Dette bør være
aktiviteter, der både tilgodeser nuværende pensionistmedlemmer i DSU, men også
pensionister, som kunne tænke sig at blive medlem.Der kan selvfølgelig søges midler hertil
via aktivitetspuljen.
Ad 13
Næste møde: Der satses på 24. januar 2009 i Sorø.
Ad 14
Der taltes om et forum eller et kursus om fortolkning af skakregler.
Der skal presses på for at få tilsendt introduktions-CD´er.

