Dansk Skak Union
2. Hovedkreds
Bestyrelsesmøde nr. 42
24. jan. 2009 kl. 9.30 – Sorøhallerne - mødelokalerne, 4180 Sorø
Til stede: Morten F. Jensen (MF), Bjarne Petersen (BJ), Jens Lundberg (JL), Poul Møller Petersen
(PMP), Niels Steen Larsen (NSL), Michael Espensen – deltager uden stemmeret (ME)
Afbud: Leif Jensen
Referat: Niels Steen Larsen
Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde.

2.

Siden sidst – smånyheder af almindelig interesse.

3.

HB-mødet den 7. og 8. feb. (bilag 1 - vedhæftet)

4.

Tildeling af hæderstegn og initiativpræmie (bilag 2)

5.

Regnskab og budget
Morten medbringer regnskab (foreløbigt/måske revideret) for 2008 samt udkast til
budget for 2009.

6.

Status på ungdomsarbejdet.
Afslutning på dette års turneringer. (præmier – hvem skal videre til de afsluttende
stævner?) Redegørelse fra ME

7.

Juniorinstruktørordningen (bilag 3)

8.

Holdturneringen
a) status over forløb - JL og BP
b) nye initiativer for den kommende sæson (bilag 4)
c) orientering fra JL vedr. folkeoplysningsloven og klubbers lokalemuligheder.

9.

Pokalturnering:
a) tid – sted
b) indbydelse

10.

Mødeformen i bestyrelsen (bilag 5)

11.

Medlemssituationen.
a) Klub med størst medlemsfremgang (LJ)
b) Udvikling i medlemstallet –
c) Idéer til at ændre udviklingen

12.

Status vedr. hjemmesiden

13

Delegeretmøde d. xxxxxxx i _____________?
a) Praktiske forhold vedr. mødet:
*Kaffe, brød, spisning
*Indkaldelse - tidsplan
*Stemmesedler
b) Forslag til dirigent
c) Dagsorden
*Beretninger
*Regnskab
*Indkomne forslag (?)
*Valg (på valg Jens, Morten, Leif, og Niels Steen)

14. Evt.

Bilag 1

vedhæftet

Bilag 2
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 3
Ansøgninger medbringes. Der er tale om:
1 fra Møn
Lars B. Jensen
2 fra Præstø
Morten F. Jensen
2 Tingsted
Thorkild Keitum og Julie Wael
2 fra Tornved
Simon og Svend Ellegård Christensen
1 fra Næstved
Thomas Flindt
Jeg kunne tænke mig, at vi skulle drøfte, hvor mange hold den enkelte klub kan få
bevilliget, og hvordan vi tolker reglen om mindst 5 DSU-medlemmer.
Ifølge Erik Søbjerg er ungdomslederne enige om mindst 5 indmeldte DSUmedlemmer, og at resten ikke behøver at være det?!

Under alle omstændigheder bevæger vi os lidt i en gråzone, da forslaget ikke er
endeligt vedtaget i HB (sker 8. feb.)
Bilag 4
Jeg har et par punkter til vores dagsorden.
Under 8 b vil jeg gerne have flg. med:
- Spilledage i divisionen.
- 10 kampregelen - ophæves eller skal divisionskampe med.
- Samme styrkeliste som i divisionen
- Ophævelse af § 6 B
- Oplysning til alle klubber om dispensation efter § 16
- Klubbernes ønsker om ude/hjemmekampe
- Spilleplanen til godkendelse i klubberne - ligesom i divisionsturneringen
- Fri tilmelding i B-rækken. (der bliver vel ikke hold nok til C-rækken)
Poul Møller Petersen
Bilag 5
Kan vi ændre noget på vores mødeform, så vi får bedre beslutninger på mindre tid?
Poul Møller Petersen

Ad 1)

Referat fra bestyrelsesmødet d. 29. marts 2008 vedtaget.
Referat fra delegeretmødet d. 29. marts 2008 vedtaget.
Referat fra bestyrelsesmøde d. 8. juni 2008 vedtaget.

Ad 2)
Vordingborg Skakklub har fejret 100 års jubilæum og i den forbindelse udgivet et flot
jubilæumsskrift. Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte ærgrelse over, at Vordingborg Skakklub ikke
havde været mere gjort større væsen af deres jubilæum.
MJ kunne oplyse, at Præstø Skakklub i oktober 2009 kan fejre 75 års jubilæum. MJ omtalte en
meget vellykket tur til Dresden for at opleve OL. Turen var arrangeret af medlemmer af Næstved
Skakklub.
ME kunne oplyse, at han igen ville melde sig ind i Skovbo Skakklub.
Ad 3)
NSL kunne oplyse, at næste HB-møde finder sted 7. – 8. feb. i Middelfart. Den foreløbige
dagsorden blev kort debatteret. Endelig dagsorden med bilag var endnu ikke modtaget, men ville
blive videresendt ved fremkomst.
Ad 4)
Maribo Skakklub bliver indstillet til Dansk Skak Unions initiativpræmie.

Knud Hansen, Præstø Skakklub bliver indstillet til Dansk Skak Unions hæderstegn.
Ad 5)
Morten F. Jensen kunne oplyse, at det foreløbige - ikke reviderede - regnskab så ud til at ende med
et underskud på 168 kr mod det budgetterede underskud på 10000 kr. Dette skyldtes først og
fremmest, at aktivitetspuljen ikke er blevet brugt. Der skal i løbet af 14 dage indkøbes obligationer.
Ad 6)
Michael Espensen berettede om ungdomsledermøde i Tjele. Flere af hovedkredsenes
ungdomsledere var identiske med ledende folk i Dansk Skole Skak. Så på det punkt var
skillelinierne mellem de to organisationer ikke så tydelige, som man ellers havde indtryk af. DSU´s
arbejde med ungdomsmesterskab i forskellige aldersklasser var godt, men der skulle tilbydes mange
andre aktiviteter til børn og unge. Her mente ME, at DSS havde fat i det rigtige. DSS var god til at
organisere skak for børn på skolerne. DSU skulle være næste led i kæden, når det drejede sig om, at
fastholde og udbygge de unges skakinteresse. ME mente, at det var nødvendigt at de to
organisationer samarbejdede noget mere til gavn for skakken.
ME mente, at JGP fungerer fint. Der har været 88 unikke deltagere, 6 børn har deltaget i alle
turneringer. Det er færre end tidligere, til gengæld er rigtig mange medlemmer af DSU.
Reglerne for deltagelse i JGP, indskud og tilskud til arrangørerne som besluttet på
bestyrelsesmødet 6/8 2008 blev ridset op. Der skal sørges for en hovedpræmie i størrelsesordenen
1000 kr. ME tager sig af dette.
BP efterlyste en plan for DSU`s ungdomsarbejde.
Ad 7)
MFJ kunne oplyse, at der for 1. halvår 2008 var udbetalt 4700 kr. til 9 hold, men der for 2. halvår
bliver udbetalt tilskud til 6 hold.
Det besluttedes, at godkende de 8 ansøgninger samt to ekstra, som måtte formodes at komme fra
Skovbo Skakklub.
Reglerne for ungdomsinstruktørordningen afventer endelig godkendelse fra DSU`s hovedbestyrelse.
Man forventer, at der på et hold skal være minimum 5 DSU-medlemmer. Hovedkredsbestyrelsen vil
endvidere højst godkende, at en klub søger tilskud til 2 hold.
Ad 8a)
JL redegjorde for organiseringen af årets holdturnering. Faxe havde fået tildelt den ledige plads i
mesterrækken efter Tølløse, mens den ledige plads i A1 rækken gik til Nordfalster. Tilmeldingen til
C-rækkerne havde været skuffende. Der kunne således ikke oprettes en C-række på Lolland Falster.
Der blev således kun en øst og en vest række for C-holdene, og her nåede 2 klubber endda at trække
hold efter at programmet var blevet trykt.
JL kunne oplyse, at administrationssystem ikke længere blevet serviceret og udviklet. Bl. a. kan
systemet ikke håndtere strafpoints. Resten af landet var gået over til det samme, som anvendtes i
divisionsturneringen. Det kommer vi nok også til.
Der var usikkerhed om tre spilleres klubtilhørsforhold, da de også var opført på styrkelisten for
andre klubber. Det bliver undersøgt nærmere.
Antallet af tildelte strafpoints lå på samme niveau som sidste år. 12 spillere havde opnået
maximumscore efter 4 runder.
Ad 8b)

- PMP finder det uhensigtsmæssigt, at hovedkredsens holdturnering ikke afvikles på de samme dage
som divisionsturneringen (1. og 2. div.). Det er uhelgit, hvis spillerne på vore mesterrækkehold ikke
kan deltage i søndagsarrangementer i nabohovedkredse. 2. HK er den eneste, der ikke følger
divisionsrunderne. Andre bestyrelsesmedlemmer mente, at det var en fordel med faste uger hvert år.
Det ville lette klubbernes planlægning.
Man enedes, om at stille forslag til delegeretmødet om dette. PMP udarbejder forslaget.
- PMP ønskede §7E sat ud af kraft (ophævelse af 10 kamps-reglen). Bestyrelsen kunne tilslutte sig
dette. PMP udarbejder forslag til delegeretmødet.
- PMP ønskede – foranlediget af en konkret sag, at divisionsklubbernes holdspillere skulle opstilles
ens på styrkelisten til hovedkredsturneringen og divisionsturneringen. Der var enighed om dette.
PMP udarbejder forslag til delegeretmødet.
- PMP ønskede at ophæve §6B. Dette var der ikke tilslutning til i bestyrelsen.
- PMP ønskede, at tildelte dispensationer efter §16 skulle offentliggøres. BP var enig i dette.
- PMP mente, at der havde været eksempler på, at klubbernes ønske om hjemme og udekampe ved
tilmeldingen ikke var blevet imødekommet af JL. Dette mente JL ikke var rigtigt. Men ofte glemte
klubberne at anføre specielle ønsker ved tilmeldingen.
- PMP ønskede spilleplanen til godkendelse hos klubberne. Man enedes om så vidt muligt, at
offentliggøre spilleplanen på nettet inden trykning af programmet, så klubberne evt. kunne
kommentere den.
- PMP ønskede fri tilmelding i B-rækken i konsekvens af de få tilmeldte C-hold. I praksis betyder
det sammenlægning af B- og C-rækker. Der kunne evt. oprettes en D-række med 4-mands-hold for
børn og unge fra klubber under ungdomsinstruktørordningen. Disse kunne mødes i stævner 2-3
gange om året. Man enedes om, at spørge delegeretmødet om dette.
PMP udarbejder forslag til delegeretmødet.
Ad8c)
Foranlediget af Kalundborgs situation, hvor lokalerne skal forlades senest kl. 22.00 orienterede JL
om reglerne for lokaletildeling jf. Folkeoplysningsloven. JL frygtede, at andre klubber kunne
komme i samme situation. Man enedes, om at JL lavede en generel orientering på hjemmesiden.
Ad9)
Pokalturnering finder sted i Holbæk d. 3. maj 2009. PMP sørger for indbydelse.
Ad10)
PMP foreslår, at vi på møderne skal have mindre administration af opgaverne. Alt hvad de
ansvarlige bestyrelsesmedlemmer kan gennemføre efter gældende retningslinier skal udføres før
mødet. Information/beretninger/statistik foreslås udsendt på forhånd med dagsorden. Formanden
ville bestræbe sig på at gennemføre dette.
Ad11)
a) JL havde samlet oplysninger i medlemskartoteket. Pr. 11. jan 2009 havde vi 645 medlemmer,
hvilket er meget lavt.
Der er yderligere registreret 10 enkelmedlemmer i hovedkredsens område.
b) Hvilken klub, der har størst medlemsfremgang i 2008, kan ikke endeligt afgøres. Vi afventer
nærmere fra Leif Jensen.
c) PMP mener, at der er en tendens til, at de små klubber dør. Vejen frem er sammenlægninger eller
fælles aktiviteter
Der skal satses på ungdomsskak.

Ad12) JL redegjorde for hjemmesiden. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med JL`s arbejde med
siden.
Ad13)
NSL satser på at gennemføre mødet i enten Slagelse eller Køge.
De enkelte punkter på dagsordenen og fordeling af arbejdsopgaver blev gennemgået. På valg er
Jens Lundberg, Leif Jensen, Morten F. Jensen og Niels Steen Larsen. Morten F. Jensen gav udtryk
for, at han ikke ønskede at fortsætte på kassererposten.
Ad14)
Intet at bemærke.

