
Dansk Skak Union
2. Hovedkreds
Bestyrelsesmøde nr. 44
Søndag d. 27. sept. 2009, kl. 9.30

Sted: Sorøhallens Cafeteria, Sorø

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat – sidste bestyrelsesmøde og delegeretmøde 4. april 2009 
Referat godkendt

2. Siden sidst – korte nyheder fra bestyrelsesmedlemmerne. PMP fortæller om 
lokaleproblemer i Holbæk. De spiller på en skole som har fået installeret alarm. 
NSL fortæller om planerne for en topskak turnering i Køge med verdensnavne i 
efterårsferien 2010. JL informerer om at Tornved skoleskak (5 spillere) har 
været på et besøg til Island for at spille nordiskmesterskab. MFJ fortæller om 
Præstø skakklubs planer i forbindelse med 75 års jubilæet i indeværende sæson. 
Reception på Hotel Frederiksminde, samt en stor hurtigturnering for hold, hvor 
alle 2.hk klubber bliver inviteret i foråret. LJ informerer om enkelte personer 
som har klaget over kontingent forhøjelsen.

3. Endelig konstituering af bestyrelsen – fordeling af arbejdsopgaver (bilag 1) 
Bilaget rettet til.

4. Fastsættelse af takster – herunder evt. kørselgodtgørelse til div. (bilag 2) Bilaget 
rettet til.

5. Dato for aktiviteter – medbring kalender.
a) Delegeretmøde – tid og sted? 27/3 2010 i Sorø
b) Pokalturnering? 18/4 eller 25/4 2010? [på mødet 24/1-2010: blev datoen i 
midlertid ændret til 2/5-2010]

6. HB-mødet d. 30. aug. 2009 – NSL (bilag 3)
7. Regnskab – status – BP

a) Overdragelsesforretningen – BP`s erfaringer med sit nye arbejdsområde 
BP er kommet op at køre med Danske Bank, og har fået styr på 
regnskabsføringen. Det ønskes dog at overdrage arbejdet med 
juniorinstruktørordningen til Ungsdomslederen.

b) Køge og Skovbo har søgt midler fra initiativpuljen – mailafstemning 
Skovbo ikke godkendt. Køge godkendes til tilskud kr. 2.000,- som 
overføres til klubbens konto.

8. Holdturneringen – JL/NSL/PMP
a) Status og foreløbige planer for næste sæson. (bilag 4) Turneringsledelsen 
redegør for fordelingen i holdturneringen.



b) Kan man stadig komme op til en time for sent til et parti? Vi fortsætter 
med de gamle regler med 1 time. PMP kommer med et udkast til formulering af 
denne regel til turneringsreglementet.
c) Reglementsændringer i henhold til delegeretmødebeslutninger (bilag 5) I 
forbindelse med kommende delegeretmøde, skal vi se nærmere på § 4.C og § 
5.J. PMP renskriver reglementet.

9. Ungdomsaktiviteter – ME Der informeres om ungdomsaktiviteterne. Bilag om 
dette modtages snarest fra ME.
a) Status – hvilke aktiviteter i den kommende sæson. 
b) Sjællandsmesterskab
c) Ungdoms-hold-DM
d) Deltagelse i individuelt DM?

10. Pokalturneringen – PMP (bilag 6) PMP redegør for bilaget.
11. Medlemssituationen – LJ 628 medlemmer pr. 29/9 2009: Senior: 356, 

pensionist: 173, børn 74 og junior: 25. Tilbagegang på ca. 40 stk. i forhold til 
sidste år.

12. Hjemmesiden – en status - JL JL informerer på bilag om punktet.
13. EMT-konkurrencen – LJ 

a) Præmier EMT konkurrencekoordinatoren LJ, kontakter præmietagere for 
kontonummer, som videresendes til kassereren, der udbetaler præmien.
b) Præmiegrupper Præmiegrupperne bibeholdes.

14 Næste møde 24/1 2010
15 Evt.



Organisationsplan for 2. Hovedkreds 2009/10 (bilag 1)

Formand og holdturneringsleder
  Planlægning og ledelse
  DSU`s hovedbestyrelse
  Repræsentation i øvrigt

Niels Steen Larsen
Nørregade 26, 4600 Køge
56650201 – hamlet4600@mail.tele.dk

2010

Sekretær
  Mødereferater, protokol

Morten Frank Jensen
Sneserevej 7, Bårse, 4720 Præstø
25854720 – formand@p-skakklub.dk

2011

Kasserer
  Regnskab og budget
  Økonomisk styring

Bjarne Petersen
Skolegade 31, 4800 Nykøbing F.
23888386 – bp_den@hotmail.com

2010

Holdturneringskoordinator
  Planlægning og administration af
  Holdturneringen

Jens Kurt Lundberg
Slagelsevej 33, 4450 Jyderup
60789257 – webmaster@2-hk.dk

2011

Ungdomsleder
  Planlægning og administration af 

hovedkredsens ungdomsarrangementer 

Michael Espensen
Rødemosevej 7
21904650 – michael.espensen@mail.dk

2010

Pokalturneringsleder
  Planlægning og adm. af pokalturneringen

Poul Møller Petersen,
Slotshaven 39, 4300 Holbæk
59430725 – p.m@petersen.mail.dk

2010

Kartoteksfører + næstformand
  Medlemsregistrering (ind- og udmeldelser)
  samt ratingregistrering)

Leif Jensen
Tofteåsvej 12 D, Benløse, 4100 Ringsted
57616684 – elorating@jensen.mail.dk

2011

Hovedkredsens hjemmeside
  Webredaktør

Jens Kurt Lundberg – webmaster@2-hk.dk

Turneringskomité (holdturneringen)
  Udpeget af hovedkredsbestyrelsen
  Valgt af delegeretmødet
  Valgt af delegeretmødet
Turneringskomitésuppleanter
  Valgt af delegeretmødet
  Valgt af delegeretmødet

Leif Jensen - 57616684  elorating@jensen.mail.dk
Henrik Knudsen - 55752034
Svend Dyberg Larsen -  58524073

Morten Olsen, Sk 1927 Ringsted - 57610823
Henning Rasmussen, Nyk. S. - 59659415

2010
2010
2010

2010
2010

EMT-konkurrencen
  Koordinator – udpeget af hovedkredsbest. Leif Jensen - 57616684  elorating@jensen.mail.dk 2010
EMT-konkurrence-komité
  Udpeget af bestyrelsen – formand
  Udpeget af bestyrelsen
  Udpeget af bestyrelsen

Poul Møller Petersen - 59430725
Henrik Knudsen - 55752034
Svend Dyberg Larsen -  58524073

2010
2010
2010

Bestyrelsessupleanter
  1. 
  2.

Peter Holst, Holbæk - 59304144
Peder Lehmann Larsen, Næstved - 55737219

2010
2010

Revisorer:

Revisorsuppleant

Bruno Sørensen 22310537
Søren Dyberg Larsen 58532946
Henrik Knudsen 55752034

2010
2010
2010
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Takster gældende for 2. Hovedkreds 2009/10 (bilag 2)
Pr. 1. juli 2009 Samlet kontingent Til DSU Til 2. HK

Senior 526 kr. 460 kr. 66 kr.
Pensionist 428 kr. 380 kr. 48 kr.
Junior 404 kr. 380 kr. 24 kr.
Barn 314 kr. 290 kr. 24 kr.

Takster for bestyrelsesmedlemmer

Telefonpenge og udgifter til e-mail og opkobling 
på net

600 kr. til formand
200 kr. til holdturneringsleder
400 kr. til holdturneringskoordinator
600 kr. til ungdomsleder
600 kr. til kasserer
1800 kr. til webmaster
200 kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer

Kilometer-penge Kørsel til arbejdsmøder, repræsentation o.l. 
udbetales med et beløb svarende til statens 
laveste takst – for tiden 1,90 kr. 

Porto, papir, trykudgifter Efter bilag
Andre udgifter Efter aftale med kasserer og formand eller efter 

bevilling fra bestyrelsen

Vedr. hold- og pokalturnering
Indskud pr. hold 250 kr. pr. hold incl. ratingafgift
Kilometer-tilskud For kørsel til holdkampe og evt. slutspilskampe 

udover 200 afstandskilometer ydes tilskud med 
5,00 kr. pr. afstandskilometer pr. hold. For 4-
mands-hold ydes et tilskud på 2,50 kr. pr. 
afstandskilometer udover 200 km. 
Ansøgningsfrist 15. juni

Divisionsturneringen Der ydes et tilskud til klubber, der skal afvikle 
divisionskampe vest for Storebælt. Tilskuddet er 
690 kr. pr. kamp – dog max. de afholdte udgifter. 
Ansøgningsfrist 15. juni

Præmier i holdturneringen 1.-præmie 500 kr.- 2.- præmie 350 kr. (5-8 hold 
pr. gruppe)
1.-præmie 500 kr. (4-holdsgrupper)

Topscorerpræmie i holdturneringen 200 kr.
Indskud pr. hold vedr. pokalturnering 200 kr.
Præmie til nr. 1 og 2 i hver gruppe i 
pokalturnering

Gruppens samlede indskud + 100 kr. Pr. Hold, 
som betales af hovedkredsen.
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