Dansk Skak Union
2. Hovedkreds
Indkaldelse til delegeretmøde
Dato:
Sted:

Lørdag d. 29. mar. 2008 - kl. 13.30
Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2007
4. Holdturnering 2007/2008
5. Indkomne forslag – disse skal være formanden i hænde senest 10. marts 2008
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg
1. Formand Niels Steen Larsen er på valg
2. Bestyrelsesmedlemmerne Peter Holst, Poul Møller Petersen og Michael Espensen
er på valg (Peter Holst ønsker ikke genvalg)
3. Bestyrelsessuppleanterne Bjarne Petersen, Præstø og Peter L. Larsen, Næstved er
på valg
4. Revisorerne Søren Dyberg Larsen, Slagelse og Bruno Sørensen, Dianalund er på
valg
5. Revisorsuppleant Henrik Knudsen er på valg
6. Turneringskomitémedlemmerne Henrik Knudsen, Næstved og Svend Dyberg
Larsen, Slagelse er på valg
7.Turneringskomitésuppleanterne Morten H. Olsen, Ringsted og Henning Rasmussen,
Nyk. S. er på valg
8. Eventuelt
Der gøres opmærksom på, at der er klubbens formand, som har stemmeretten. Er formanden
forhindret i at deltage, kan stemmeretten ved fuldmagt overdrages til et andet medlem af klubben.
Niels Steen Larsen

2.hovedkreds 2007/2008. Forslag til delegeretmødet 29.marts 2008
Forslag 1
Hovedkredsbestyrelsen ønsker at fremsætte flg. forslag til ændring af ”Love for 2. Hovedkreds”.
Bestyrelsen ønsker med ændringsforslagene at bringe lovene i overensstemmelse med de faktiske
forhold i hovedkredsen.
Hovedkredses love kan findes på vores hjemmeside www.2-hk.dk
Jvf. § 8 skal ændringsforslag til lovene vedtages med mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer.
§ 2. Virkemidler.
Nuværende formulering:
”Der bør endvidere lægges vægt på, at hovedkredsen udgiver et medlemsblad.”
Nu formulering:
Der bør endvidere lægges vægt på, at hovedkredsen har en nyhedsformidling.”
Denne ændring foreslås, da hovedkredsen ikke længere udgiver et blad.
§ 3. Hovedkredsens medlemmer.
Nuværende formulering:
”Endvidere kan enkelpersoner optages som medlemmer.”
Denne linie foreslås slettet, da enkelmedlemmer nu optages direkte under Dansk Skak Union.
§ 4. Delegeretmødet.
Nuværende formulering:
”Delegeretmødet indkaldes skriftligt, ledsaget af dagsorden, enten gennem hovedkredsens blad eller
ved skrivelse til klubberne.”
Ny formulering:
Delegeretmødet indkaldes skriftligt ledsaget af dagsorden ved skrivelse til klubberne.
Denne ændring foreslås, da hovedkredsen ikke længere udgiver et blad.
§ 5. Hovedkredsbestyrelsen.
Nuværende formulering (sidste linie):
”Hovedkredsbestyrelsen udpeger en redaktør for hovedkredsens blad.”
Denne linie foreslås slettet, da hovedkredsen ikke længere udsender et blad.
Niels Steen Larsen
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Forslag 2
Hovedkredsbestyrelsen ønsker at fremsætte flg. forslag vedr. holdturneringen
§ 4 Spilledage
§ 4 A ønskes ændret til følgende:
I mesterrækken afvikles runderne om søndagen i følgende uger: 44, 46, 49, 2, 5, 9 og 11. I de øvrige
rækker afvikles runderne på hjemmeholdets spilleaften i den efterfølgende uge dog ikke fredag,
lørdag og søndag.

Forslag 3
Ved delegeretmødet i 2007 blev flg. forslag fra Køge Skakklub vedtaget:
Så snart holdturneringen er færdigafviklet og den foreløbige nye mesterrække er fundet, meddeler
turneringslederen for holdturneringen turneringsprogrammet med hjemme- og udekampe for den
kommende sæson til de implicerede klubber.
Hovedkredsbestyrelsen stiller forslag om at ophæve denne vedtagelse. Det har bl. a. vist sig, at
klubber, der ønsker at koordinere hjemmekampe i divisionsturneringen og mesterrækken ikke kan
gøre dette.
Turneringsledelsen vil derimod bestræbe sig på at offentliggøre en foreløbig spilleplan for Mrækken og A-rækken så hurtigt, det kan lade sig gøre.
Forslag 4
Ved delegeretmødet i 2007 blev et forslag vedtaget, der betød, at alle kampe i B- og C-rækkerne
skulle afvikles med 4 hold i hver række. Dette var en særregel for 2007/08.
Hovedkredsbestyrelsen ønsker derfor en afklaring af, om vi skal spille videre efter denne model i Bog C-rækkerne fremover.
Niels Steen Larsen
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Forslag 5
Jeg vil gerne på vegne af Holbæk skakklub stille følgende forslag:
Forslag til ændring af holdturneringsreglement
§ 9 F, ophæves.
Poul Møller Petersen

Dansk Skak Union - 2. Hovedkreds

Se diagrammer

Regnskab 2007
Regnskab
2007

Budget
2008

Indtægter:
Kontingent - klubber
Kontingent - enkeltmedlemmer
Holdturnering
Pokalturnering
Renter og kursregulering
Amtstilskud - Roskilde
I alt indtægter

258.388,00
319,50
14.500,00
0,00
4.205,45
0,00
277.412,95

260.000,00
0,00
14.500,00
0,00
2.500,00
0,00
277.000,00

Udgifter:
Kontingent - DSU
Aktivitetspulje
Delegeretmøde/Hovedbest./Bestyrelsen
Junioraktiviteter
Holdturnering
EMT turnering
Pokalturnering
Divivionsturnering
Diverse
I alt udgifter
Overskud
I alt

221.320,00
2.000,00
17.406,99
10.240,75
9.767,50
2.500,00
0,00
3.840,00
1.432,50
268.507,74
8.905,21
277.412,95

220.000,00
10.000,00
15.000,00
22.400,00
10.500,00
2.500,00
1.200,00
3.840,00
1.500,00
286.940,00
-9.940,00
277.000,00

Saldo primo
Overskud
Saldo ultimo

155.309,63
8.905,21
164.214,84

165.532,84
-9.940,00
155.592,84

Præstø d 6.3.2008

Morten F. Jensen (sign.)
kasserer
Foranstående regnskab er gennemgået og fundet i orden.
Beholdning er forevist og afstemt.
Præstø d 6.3.2008

Bruno Sørensen (sign.)
revisor

Søren Dyberg Larsen (sign.)
revisor

STATUS 2007

Aktiver
Giro
BG-bank - konto
Obligationer
Tilgodehavender

35.684,81
128.530,03
0,00
0,00

I alt

164.214,84

Passiver
Skyldige udgifter
Egenkapital

0,00
164.214,84

Dirigenten - Bruno Sørensen, Dianalund, har godkendt referatet 5.oktober 2008

Dansk Skak Union
2. hovedkreds
Delegeretmøde – lørdag d. 29. marts 2008 i Sorø
Referat ved Niels Steen Larsen
Flg. klubber var repræsenterede: Nordfalster (2), Skælskør (1), Tornved (2), Skovbo (5), Tølløse
(2), Præstø (4), Næstved (6), Østsjælland (2), Haslev (3), Dianalund (3) og Holbæk fra kl. 15.30 (6).
(stemmetal i parentes). I alt 30 stemmer. Fra kl. 15.30 36 stemmer.
Fra hovedkredsbestyrelsen deltog Niels Steen Larsen (NSL), Morten Frank Jensen (MFJ), Leif
Jensen (LJ), Jens Lundberg (JL), Peter Holst (PH) og Poul Møller Petersen (PMP) (fra kl. 15.30).
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2007
4. Holdturnering 2007/2008
5. Indkomne forslag – disse skal være formanden i hænde senest 10. marts 2008
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg
1. Formand Niels Steen Larsen er på valg
2. Bestyrelsesmedlemmerne Peter Holst, Poul Møller Petersen og Michael Espensen
er på valg (Peter Holst ønsker ikke genvalg)
3. Bestyrelsessuppleanterne Bjarne Petersen, Præstø og Peter L. Larsen, Næstved er
på valg
4. Revisorerne Søren Dyberg Larsen, Slagelse og Bruno Sørensen, Dianalund er på
valg
5. Revisorsuppleant Henrik Knudsen er på valg
6. Turneringskomitémedlemmerne Henrik Knudsen, Næstved og Svend Dyberg
Larsen, Slagelse er på valg
7. Turneringskomitésuppleanterne Morten H. Olsen, Ringsted og Henning Rasmussen,
Nyk. S. er på valg
8. Eventuelt
Ad 1)
Bruno Sørensen, Dianalund blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at delegeretmødet var lovligt
indvarslet.
Ad 2)
Formanden Niels Steen Larsen aflagde herefter beretning:
Velkommen til delegeretmøde her i Sorø.
Jeg håber, vi får en god og konstruktiv dag ud af det.
Ligesom sidste år vil min beretning være delt op i to: en resultatmæssig og en organisatorisk del,
som forhåbentlig lægger op til en livlig debat.
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Dansk skak befinder sig i en brydningstid. Gamle vaner og måder at gøre tingene på bliver der gjort
op med. Rigtigt meget nyt er der sket i den forløbne sæson. Forhåbentligt fører det også fremgang
for Dansk Skak Union med sig.
Den meget omtalte spilserver er kommet i luften. Den skulle meget gerne udvikle sig til et
omdrejningspunkt for mange skakaktiviteter og generere flere medlemmer.
Unionen lægger op til en ny politik på både ungdomsområdet og seniorområdet. Alle disse
initiativer kan ikke stå alene. De kræver opbakning og engagement fra alle.
Medlemstal
Pr. dags dato ser det ud som følger: Seniorer: 426 (443), pensionister: 160 (157), børn: 70 (58),
juniorer: 34 (39). Samlet er vi således 690 mod sidste års tal på 697. Selvfølgelig ikke just munter
læsning. På landsplan er nedgangen ca 200.
Til trods for denne nedgang må vi sige, at vi her i hovedkredsen har klaret os relativt godt. Vores
nedgang har været mindre end andre steder. Det har bl. a. betydet, at vi nu har overtaget den ene af
1. hovedkreds` 3 stemmer i hovedbestyrelsen, så vi nu har 2 stemmer.
Man kan kalde det en relativ succes; men det er selvfølgelig en trist måde at måle på.
Hvor ville det være rart med en regulær fremgang. Jeg så meget gerne flere børn og unge deltage i
klubberne. Med det nye udspil til en ungdomspolitik i DSU er der lagt op til at ungdomsspillerne får
et regulært tilbud og noget at spille efter. Mere herom senere i beretningen.
Andelen af ældre i samfundet stiger. Det kan vi også se på medlemsskaren i DSU og hovedkredsen.
Med de nye udspil fra DSU - og nu også en gruppe aktive pensionister fra Næstved Skakklub, er der
blevet sat øget fokus på disse medlemmer. Også her må der ligge et stort potentiale. Vi skal
overveje, hvordan vi tilrettelægger aktiviteter for denne gruppe. Der må sidde mange derude, som
kan spille skak eller som før har været medlem af en klub.
I en del af vore klubber har medlemstallet det dårligt. Det er betænkeligt, for i takt med sivende
medlemstal, vil klubben også opleve, at det bliver svært at opretholde aktiviteter på klubaftenerne,
at deltage i holdturneringen, ja at iscenesætte nye initiativer. Det er en ond spiral.
Divisionsturneringen er ikke færdig i skrivende stund. Det er en helt ny situation, da det betyder,
at vi ikke i dag har noget endeligt overblik over op- og nedrykninger og evt. omkampe i vores
hovedkredsturnering.
Men det står fast, at Køge efter en formidabel slutspurt i mesterrækken er tilbage i 2. division.
Tillykke! Ringsted, Dianalund og Holbæk mangler stadig en runde i divisionen. Hvor mange af
dem, der rykker ned er det endnu tidligt at sige noget om. Holbæk ligger i øjeblikket nr. 7, men har
absolut chancer for at klare frisag.
I 1. division ligger Næstved rigtig godt i til toppen med endda meget gode muligheder for at rykke
op i Skakligaen. Det bliver spændende at følge!
Pokalturneringen er der ikke så meget at sige om. Vi håber, at der kommer lidt flere deltagere i år.
Det er et både spændende og hyggeligt arrangement, som fortjener en større bevågenhed.
Ungdomsarbejdet har haft det svært i år, Jeg fornemmer, at det har været vanskelligt at få
organiseret de forskellige stævner og få overholdt en fælles køreplan. Det hænger muligvis også
sammen med det lavere antal deltagere i al almindelighed.
Vi har i år forsøgt at anvende en model, hvor man også spillede i grupper efter styrke. Det har vi
haft det vanskelligt med.
Den traditionelle JGP-serie har i år ikke haft så mange stævner som tidligere. Indtil nu 7 stævner, og
der mangler så et enkelt i Skovbo d. 5. april. I alt har der deltaget 141 forskellige ungdomsspillere.
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Det er nogenlunde det samme antal som sidste år, hvor tallet var 143. Ligesom sidste år har der
været flest deltagere i E- og F-gruppen, hvor de ældste spillere er 11 år. Lidt flere har deltaget i
gruppe A og B, og det tyder måske på, at lidt flere bliver ved lidt længere, og det er jo meget godt.
Men stadigvæk er jeg sikker på, at der er et stort medlemspotentiale her. Men ofte strander vore
bestræbelser på at opdyrke det på manglende lederkapacitet.
Vi har haft et hold af sted til Junior hold-DM, der hvert år afvikles på Tjele Efterskole, og det gik
rigtig flot med en 3.-plads. Turneringen ændres næste sæson således, at skal være mindst 6 kadatter
(under 16 år) på holdet. En af spillerne skal være en pige.
Juniorinstruktørordningen har vi også i det forløbne år haft gang i. Vi har støttet 8 hold rundt
omkring i hovedkredsen. Vi har stillet som betingelse, at en klub skal have meldt mindst 8
ungdomsmedlemmer pr. hold ind i DSU for at få støtte, hvis man søger støtte for 2. gang. Det har
selvfølgelig betydet, at det bliver svært at få støtte, hvis man kun lader sig organisere under DSS.
Men vi mener, at når DSU betaler, skal DSU også have noget igen i form af flere medlemmer. Men
dette indebærer også et dilemma, da vi herved kan komme til at sige nej til ellers udmærkede
skakinitiativer for børn og unge, hvis de ikke organiserede i DSU.
Med de nye retningslinier, der er lagt op til fra DSU`s side, bliver fremtidig støtte betinget af, at et
undervisningshold skal består af mindst 6 DSU-ungdomsmedlemmer - der er dog mulighed for
kompensation i særlige tilfælde.
Jeg så meget gerne flere børn og unge deltage i klubberne. Med det nye udspil til en ungdomspolitik
i DSU er der lagt op til at ungdomsspillerne får et regulært tilbud og noget at spille efter. En af
hovedhjørnestene her skal være lokale stævner, der kvalificerer til landsdelstævner, som så sender
de bedste spillere videre til en landsfinale. Herfra kan man så kvalificere sig til ungdoms-EM eller
VM. Dette ligner noget som vi i forvejen dyrker med vores JGP-serie og efterfølgende
Sjællandsmesterskab.
Udspillet fra DSU er for så vidt godt nok, men jeg synes det skal være mere aggressivt på den måde
at forstå, at det også skal tænke måder ind til at hverve nye medlemmer og give specielt de helt små
børnemedlemmer nogle tilbud, der matcher deres behov. Lige netop her mener jeg, vi mangler
tilbud. Her mener jeg vi skal udvikle undervisningsmateriale i stil med guld-, sølv- og
bronzespringeren. Skaklejre som vi kender dem fra Chess Camp, hvor indholdet ikke kun er skak,
men er et mangeartet tilbud, som fastholder børnene og giver dem gode oplevelser og venskaber.
Noget af dette har været forsøgt i 2. HK i denne sæson i form af en weekend-lejr, men forskellige
praktiske problemer gjorde, at det ikke kunne gennemføres. Men det er absolut noget, vi skal
arbejde videre med.
Vi har barslet med træningssamlinger for de lidt stærkere spillere i Martin Hansens regi. Desværre
var det første af disse møder ikke specielt velbesøgt. Ærgerligt – det er en god idé.
Man kunne også overveje, om man på sigt ikke kunne tilrettelægge en særlig holdturnering for
ungdomspillere.
Mulighederne er mange! Jeg vil virkelig håbe, at der kan få sat noget i gang her.
Aktivtitetspuljen har vi haft i nogle år nu. Klubberne kan her søge tilskud til aktiviteter, der kan
fremme skakinteressen i lokalområdet. Der er meget vide rammer for, hvad man kan søge tilskud
til. Vi havde afsat 10000 kr. i sidste års budget, men der blev kun brugt 2000 kr. Det er selvfølgelig
godt at spare på pengene, men er det lige her vi skal spare? Er det udtryk for manglende fantasi og
initiativ ude i klubberne?
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EMT-konkurrencen kører videre. Vinder for 2006/07 blev Henning Rasmussen, Nyk. Sj.. Han
opnåede 89 points. I alt har der været 23 EMT-turneringer, som er indgået i optællingen.
Skakserveren er kommet i gang. Ikke helt fejlfri endnu. Men den virker! Det er meningen, at den
skal være løftestang for unionen i vores bestræbelser for at skaffe flere medlemmer. Hvor mange
medlemmer, den kan skaffe, er selvfølgelig svært at sige. Vores succeskriterium er 3000. Der er
langt dertil endnu. Men vi skal selvfølgelig også lære, hvad vi kan bruge serveren til. Den kan
bruges til andet end at spille lynskak på. Der er rigtig mange muligheder.
Også her gælder det, at intet kommer af sig selv. Der skal ydes et stykke arbejde for, at
skakserveren slår igennem på medlemstallet. Det arbejde skal komme mange steder fra. - Men det
skal også komme fra lokalt hold.
Jeg sendte en mail ud til klubberne med opfordring til at gøre en indsats for at gøre serveren kendt i
lokalområdet. Jeg nævnte forskellige ting, man lokalt kunne sætte i værk for at gøre opmærksom på
skakserverens muligheder. Ligeledes nævnte jeg også, at man kunne rekvirere forskellige materialer
om emnet, som man kunne bruge i sit arbejde.
Lidt naivt håbede jeg på en strøm af interesserede henvendelser fra klubberne, men AK, AK: Jeg
har modtaget to tilbagemeldinger, og ingen af dem var videre optimistiske. Jeg håber ikke, at der er
udtryk for den generelle holdning i klubberne, for så ser det virkelig sort ud.
Jeg håber virkelig, at man vil se skakserveren som en mulighed for at øge skakinteressen i
lokalområdet. Min opfordring skal være: Se nu, at få sat noget i gang der hjemme. Man kan gøre det
nu. Man kan gøre det i forbindelse med opstarten af den nye sæson. Der er mange gode materialer,
som kan rekvireres. Ja, der sågar penge at hente i vores lokale aktivitetspulje. Man behøver ikke at
sætte kæmpestore arrangementer i gang. Det kunne sagtens være, at man sendte breve ud til gamle
medlemmer eller folk, man vidste var interesserede. Mulighederne er mange. Brug lidt tid på at
overveje dette.
Hjemmesiden: Ja, hvert år deler vi jo roser ud til Jens Lundberg. Det er jo nærmest en tradition. Og
i år skal der heller ikke være nogen undtagelse. Det er virkelig et imponerende arbejde, du lægger
for dagen! Jeg mener, at vores hjemmeside, er den bedste skakside i hele kongeriget. Jeg er blevet
helt afhængig af den, og med det kæmpe besøgstal, der er, så kan jeg ikke være den eneste, der er
blevet afhængig.
Klubben med størst medlemsfremgang: Hvert år plejer vi at uddele et skakur til klubben, der har
haft den største medlemsfremgang siden sidst. I år tilfalder denne præmie Præstø Skakklub.
Tillykke!
Dansk Skak Unions hæderstegn tildeles i år Jens Lundberg med følgende begrundelse:
2. Hovedkreds tildeler Jens Lundberg fra Tornved skakklub Dansk Skak Unions hæderstegn.
Jens har i mange år været en inspirerende formand for Tornved Skakklub.
Han er ligeledes medlem af hovedkredsens bestyrelse, hvor han har ansvaret for administrationen af
holdturneringen og driften af den meget besøgte og roste hjemmeside www.2-hk.dk
Denne hjemmeside har med Jens Lundbergs store engagement og idérigdom udviklet sig til et
meget vigtigt og nærmest uundværligt omdrejningspunkt for stort set alle aktiviteter i 2.
Hovedkreds.
2. Hovedkreds har virkelig meget at takke Jens Lundberg for!!
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Dansk Skak Unions initiativpræmie tildeles i år Præstø Skakklub med flg. begrundelse:
2. hovedkreds tildeler Præstø Skakklub årets initiativpræmie.
Præstø Skakklub er en rigtig dejlig klub med en god stemning og en engageret medlemsskare. Der
tilbydes mange forskellige aktiviteter. Klubben afvikler EMT´er og har på det sidste fået godt gang i
ungdomsarbejdet.
Med flere klubber som Præstø behøver Dansk Skak Union ikke at frygte medlemskrisen..
Så er vi ved at være igennem årets beretning. Hvis vi skal sammenfatte meget kort, så er der flg.
områder, vi skal være opmærksomme på:
• Ungdomsaktiviteter
• Pensionistaktiviteter
• Skakserveren
Jeg håber, at vi er nået frem til vendepunktet. Lidt optimistisk kan vi vel sige, at i det forløbne år
har vi stort set ikke mistet medlemmer. En vis stabilitet er indtrådt.
Nu skal kurven for alvor knækkes!
Jeg vil slutte med at sige tak til alle de mange ildsjæle rundt om i hovedkredsen. Uden jeres indsats
var det aldrig gået. Jeg håber trods alt, at glæden ved arbejdet for skakken stadig vil overskygge de
besværligheder, som I også løber ind.
Med jer som bagland, er jeg meget stolt af at kunne sige, at jeg kommer fra 2. hovedkreds!
Niels Steen Larsen
I forbindelse med beretningen modtog Peter Holst en lille gave, da han stoppede i bestyrelsen.
Leif Jensen fik ligeledes en gave, da han fyldte han fyldte 60 dagen efter delegeretmødet.
Herefter blev beretningen debatteret:
*Arne Mandrup fortalte om ungdomsskak i Haslev og spurgte til aktivitetsfonden. NSL svarede, at
alle klubber kan søge tilskud fra fonden. Der er meget vide rammer, hvis bare aktiviteten har til
hensigt at øge medlemstallet i klubben.
* Bjarne Petersen, Præstø spurgte til samarbejdet mellem Dansk Skak Union og Dansk Skoleskak.
NSL svarede, at de to organisationer er selvstændige og i princippet ikke har noget med hinanden at
gøre. Det er DSS, der ønsker at distancere sig fra DSU. På det lokale plan er grænserne dog noget
mere udflydende. Med tiden finder organisationerne forhåbentlig et fornuftigt leje for deres
samarbejde.
*Tom Jensen, Skovbo Skakklub fortalte om ungdomsarbejdet i Skovbo.
*Jens Lundberg fra Tornved Skakklub fortalte, at Tornved var blevet inspireret af DSU-CD´en og
spurgte til, hvordan man fik flere. NSL svarede, at de kunne bestilles hos Leif Jensen eller direkte
fra Steffen Petersen, Dansk Skaksalg. JL ville lægge svaret ud på hovedkredsens hjemmeside, da
det sikkert ville interesse flere.
*Henning Jakobsen fra Nordfalster fortalte, at man i hans klub havde haft succes med at hverve
ældre medlemmer.
*Leif Jensen bemærkede, at medlemstallet rent faktisk er steget, da man i modsætning til tidligere
år ikke har talt enkeltmedlemmerne med. Disse registreres nu direkte under DSU.
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*Nils Linde Olsen fortalte om ungdomsskak i Næstved Skakklub. Han henviste til oplæg om
seniorskak, som var sendt til samtlige klubformænd i hovedkredsen. Nils Linde mente, at der skulle
mere fokus på denne gruppe medlemmer af unionen. NSL var enig.
* Svend-Erik Wehlast fortalte, om hvordan man i Østsjællands Skakklub har forsøgt at tilgodese
pensionister vad at tilrettelægge EMT´er i dagtimerne. Men der deltagere f. eks. også skolelærere,
der har fri i dagtimerne?!
Herefter blev beretning sat til afstemning. Beretningen blev enstemmigt vedtaget (30 stemmer for).
Ad 3)
Kasserer Morten Frank Jensen fremlagde regnskabet for 2007.
Dansk Skak Union - 2. Hovedkreds
Regnskab 2007
Regnskab
2007

Budget
2008

Indtægter:
Kontingent - klubber
Kontingent - enkeltmedlemmer
Holdturnering
Pokalturnering
Renter og kursregulering
Amtstilskud - Roskilde
I alt indtægter

258.388,00
319,50
14.500,00
4.205,45
277.412,95

260.000,0
0
14.500,0
0
2.500,00
277.000,0
0

Udgifter:
Kontingent - DSU
Aktivitetspulje

221.320,00
2.000,00

Delegeretmøde/Hovedbest./Bestyrelsen

17.406,99

Junioraktiviteter

10.240,75

Holdturnering
EMT turnering
Pokalturnering
Divivionsturnering
Diverse
I alt udgifter
Overskud
I alt

9.767,50
2.500,00
3.840,00
1.432,50
268.507,74
8.905,21
277.412,95

220.000,0
0
10.000,0
0
15.000,0
0
22.400,0
0
10.500,0
0
2.500,00
1.200,00
3.840,00
1.500,00
286.940,0
0
(9.940,00
)
277.000,0
0
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Saldo primo
Overskud
Saldo ultimo

165.532,8
4
(9.940,00
)
155.592,8
4

155.309,63
8.905,21
164.214,84

Præstø d.

Morten F. Jensen (sign.)
kasserer
Foranstående regnskab er gennemgået og fundet i orden.
Beholdning er forevist og afstemt.
Præstø d….

Bruno Sørensen (sign.)
revisor

Søren Dyberg Larsen
(sign.)
revisor

STATUS 2007

Aktiver
Giro
BG-bank - konto
Obligationer
Tilgodehavender

35684,81
128530,03
0,00
0,00

I alt

164214,84

Passiver
Skyldige udgifter
Egenkapital

0,00
164214,84
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JKL fortalte, at bestyrelsen havde besluttet at investere 100000 kr. i fastforrentede obligationer. De
fremmødte diskuterede hovedkredsens aktiver. Der var flere holdninger til, hvordan pengene kunne
anbringes. Der var enighed om, at det var op til bestyrelsen at finde den bedst mulige forrentning.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt med 36 stemmer.
Ad 4)
Jens Lundberg orienterede om holdturneringen samt udleverede præmier.
Henning Jakobsen, Nordfalster var utilfreds med finalerunden på grund af kørslen.
Ad 5)
Behandling af indkomne forslag
Forslag 1
Hovedkredsbestyrelsen ønsker at fremsætte flg. forslag til ændring af ”Love for 2. Hovedkreds”.
Bestyrelsen ønsker med ændringsforslagene at bringe lovene i overensstemmelse med de faktiske
forhold i hovedkredsen.
§ 2. Virkemidler.
Nuværende formulering:
”Der bør endvidere lægges vægt på, at hovedkredsen udgiver et medlemsblad.”
Nu formulering:
Der bør endvidere lægges vægt på, at hovedkredsen har en nyhedsformidling.”
Denne ændring foreslås, da hovedkredsen ikke længere udgiver et blad.
§ 3. Hovedkredsens medlemmer.
Nuværende formulering:
”Endvidere kan enkelpersoner optages som medlemmer.”
Denne linie foreslås slettet, da enkelmedlemmer nu optages direkte under Dansk Skak Union.
§ 4. Delegeretmødet.
Nuværende formulering:
”Delegeretmødet indkaldes skriftligt, ledsaget af dagsorden, enten gennem hovedkredsens blad eller
ved skrivelse til klubberne.”
Ny formulering:
Delegeretmødet indkaldes skriftligt ledsaget af dagsorden ved skrivelse til klubberne.
Denne ændring foreslås, da hovedkredsen ikke længere udgiver et blad.
§ 5. Hovedkredsbestyrelsen.
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Nuværende formulering (sidste linie):
”Hovedkredsbestyrelsen udpeger en redaktør for hovedkredsens blad.”
Denne linie foreslås slettet, da hovedkredsen ikke længere udsender et blad.
Alle 4 ændringer til lovene blev vedtaget enstemmigt.
Forslag 2
Hovedkredsbestyrelsen ønsker at fremsætte flg. forslag vedr. holdturneringen
§ 4 Spilledage
§ 4 A ønskes ændret til følgende:
I mesterrækken afvikles runderne om søndagen i følgende uger: 44, 46, 49, 2, 5, 9 og 11. I de øvrige
rækker afvikles runderne på hjemmeholdets spilleaften i den efterfølgende uge dog ikke fredag,
lørdag og søndag.
Forslag 2 blev enstemmigt vedtaget
Forslag 3
Ved delegeretmødet i 2007 blev flg. forslag fra Køge Skakklub vedtaget:
Så snart holdturneringen er færdigafviklet og den foreløbige nye mesterrække er fundet, meddeler
turneringslederen for holdturneringen turneringsprogrammet med hjemme- og udekampe for den
kommende sæson til de implicerede klubber.
Hovedkredsbestyrelsen stiller forslag om at ophæve denne vedtagelse. Det har bl. a. vist sig, at
klubber, der ønsker at koordinere hjemmekampe i divisionsturneringen og mesterrækken ikke kan
gøre dette.
Turneringsledelsen vil derimod bestræbe sig på at offentliggøre en foreløbig spilleplan for Mrækken og A-rækken så hurtigt, det kan lade sig gøre.
Forslag 3 blev enstemmigt vedtaget
Forslag 4
Ved delegeretmødet i 2007 blev et forslag vedtaget, der betød, at alle kampe i B- og C-rækkerne
skulle afvikles med 4 hold i hver række. Dette var en særregel for 2007/08.
Hovedkredsbestyrelsen ønsker derfor en afklaring af, om vi skal spille videre efter denne model i Bog C-rækkerne fremover.
Efter en grundig debat blev forslaget sat til afstemning. For at slette særreglen stemte 20. Blanke
stemmer 16.
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Særreglen er herefter ophævet.
Forslag 5
Jeg vil gerne på vegne af Holbæk skakklub stille følgende forslag:
Forslag til ændring af holdturneringsreglement
§ 9 F, ophæves.
Poul Møller Petersen
Dette forslag blev ikke vedtaget. 10 stemmer var for. 24 stemmer var imod og 2 stemmer var
blanke.
Ad 6)
Valg
1. Formand Niels Steen Larsen - genvalgt
2. Bestyrelsesmedlemmerne Poul Møller Petersen og Michael Espensen – genvalgt.
Bjarne Petersen, Præstø valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
3. Bestyrelsessuppleanten Peter L. Larsen, Næstved genvalgt som 1.-suppleant.
Som 2.-suppleant valgtes Peter Holst.
4. Revisorerne Søren Dyberg Larsen, Slagelse og Bruno Sørensen, Dianalund genvalgtes.
5. Revisorsuppleant Henrik Knudsen genvalgtes
6. Turneringskomitémedlemmerne Henrik Knudsen og Svend Dyberg Larsen genvalgtes.
7. Turneringskomitésuppleanterne Morten H. Olsen og Henning Rasmussen, Nyk. S. genvalgtes.
Ad 7)
Eventuelt
Under evt. orienterede Jens Lundberg om hjemmesiden.

