
DANSK SKAK UNION
2. Hovedkreds
Møde nr. 50

Bestyrelsesmøde, søndag d. 21. aug. 2011, kl. 9.30
Sorø Hallen, 4180 Sorø

Tilstede var:
Niels Steen Larsen (NSL)
Leif Jensen (LJ)
Bjarne Haahr (BH)
Jens Lundberg (JL)
Michael Espensen (ME)
Ivan P. Madsen (IPM)
Afbud fra Peter Holst.

Dagsorden 
1. Godkendelse af referat – sidste bestyrelsesmøde og delegeretmøde 16. april 2011

Referaterne blev godkendt.

2. Siden sidst – korte nyheder fra bestyrelsesmedlemmerne.

ME kunne meddele at Præstøs havde måttet finde en ny juniorleder, men der var en 
del aktive juniorer, IPM fortalte kort om status for Skovbo skakklub, JL fortalte om 
voksenlæring i Jyderup baseret på Jusupovs bog ”Build up Your chess”, LJ fortalte 
om en EMT i Tølløse med 22 deltagere, hvor et stort arbejde af Janech Hansen havde 
givet mulighed for en fin turnering. 

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

Bestyrelsen blev konstitueret som vist i bilag 1. Ny sekretær Peter Holst, ny 
holdturneringsleder Ivan P. Madsen.

4. Fastsættelse af takster – herunder evt. kørselsgodtgørelse til div. (bilag 2)

Takster sat op for kørsel til udekampe til 3/6 kr pr. afstandskilometer. Alle andre 
takster uændrede.

5. Dato for aktiviteter – medbring kalender.



a) Delegeretmøde 2012 – tid og sted?
b) Pokalturnering 2012

Delegeretmødet 2012 blev foreløbig fastlagt til 31. marts 2012 formodentlig i Sorø.
Pokalturneringen blev foreløbig fastlagt til 29. april 2012.

6. Regnskab – status – Bjarne

Bjarne udleverede statusopgørelse, der var pt. ingen overraskelser.

7. HB-møde d. 28. aug. (Bilag fremsendes) 

De enkelte punkter blev kort diskuteret i generelle vendinger, da bilag til mødet 
endnu ikke var modtaget.

8. Holdturneringen – JL
a) Status og foreløbige planer for næste sæson.
b) Reglementsændringer i henhold til delegeretmødebeslutninger (bilag 3)

En foreløbig fordeling af hold blev diskuteret. Man vedtog på baggrund af et holds 
”forsvinden” at suspendere den ekstraordinære nedrykning fra M- og A-rækken.
Reglementet blev gået igennem. Muligheden for at spille i flere hovedkredse er åbnet, 
desværre er vi den eneste hovedkreds der tillader dette, så i næste sæson er 
ændringerne uden praktisk betydning.

9.     Ungdomsaktiviteter – ME
a) Status – hvilke aktiviteter i den kommende sæson.
b) Sjællandsmesterskab
c) Ungdoms-hold-DM?

Ad a: ME fortalte om planer om at opdele i en nord- og sydregion. I nord ville man 
spille GP-turneringer og starte med aldersopdeling og på baggrund af et 
ratingsystem fortsætte med styrkeopdelte rækker. I syd ville man også i højere 
grad arbejde med styrkeopdelte rækker, men også spille holdkampe efter 
Tybjerg-metoden, således alle holdene ikke behøver være lige store. Der tales 
om nogle holdstævner for hele Sjælland, om disse realiseres vides ikke.

Ad b: Man fortsætter med 8 spillere fra hver HK. Gruppe A/B/C vil blive opdelt efter 
rating i stedet for alder.

Ad c: Dette arbejdes der på at placere i øjeblikket.



10.Sammenlægninger af hovedkredse på Sjælland (referat er fremsendt)

Det afholdte møde og referatet (se bilag) blev diskuteret. Det er nok ikke muligt at 
danne to ligeværdige hovedkredse på Sjælland, så hvis der skal ske sammenlægning
er en samlet Sjællands-hovedkreds også en mulighed. Vi havde gjort opmærksom 
på, at der på delegeretmøde i 2. HK havde været nogen skepsis med hensyn til 
sammenlægninger. De andre hovedkredse skal først have en mulig sammenlægning
til debat på kommende delegeretmøder. Der er store forskelle på ”kultur” og økonomi 
i de tre hovedkredse, så der skal ved en sammenlægning ”høvles nogle knaster”.
I øjeblikket er vi ikke afvisende, men afventer de 2 andre HK får diskuteret sagen
på deres delegeretmøder.

11.   Ansøgninger vedr. tilskud til kursus for IA´er

Der var til mødet 3 ansøgninger. Der blev bevilget kr. 3000 til deltagelse i kurset
med 1000 kr til hver. Hvis der kommer flere ansøgninger deles beløbet mellem alle
ansøgere. Beløbet tages fra aktivitetspuljen.

12. Regler for aktivitetspuljen – NSL (bilag 4)

NSL forslag blev godkendt.

13. Medlemssituationen – LJ

Vi har i juli kvartal 560 medlemmer mod 580 i april kvartal. 

14. Hjemmesiden – en status - JL 

Der er ikke planer om de store ændringer. Hvis der kommer ønsker eller bidrag har vi 
masser af ubenyttet lagerplads.

15. EMT-konkurrencen 
a) Præmier
b) Præmiegrupper

Denne fortsætter uændret. Alle præmier fra sidste sæson er under udbetaling.

16 Næste møde



Mødet blev planlagt til 22. januar 2012 eller 4. februar 2012.

17 Evt.

Intet!



Organisationsplan for 2. Hovedkreds 2011/12 (bilag 1)

Formand 
Planlægning og ledelse, henvendelse vedr. 
pokalturnering , DSU`s hovedbestyrelse

  Repræsentation i øvrigt

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

2012

Sekretær
  Mødereferater, protokol

Peter Holst
Byvænget 15
4573 
20434144

2012

Holdturneringsleder
  Overordnet styring af holdturneringen

Ivan P. Madsen
Dalbyvej 41
4140 Borup
46357211

2013

Holdturneringskoordinator
  Planlægning og administration af
  Holdturneringen

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

2013

Ungdomsleder
  Planlægning og administration af 

hovedkredsens ungdomsarrangementer 

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

2012

Kasserer
   Regnskab og budget - økonomisk styring

Bjarne Haar, Agertoften 26, 4700 Næstved
26230044
jbhaar@stofanet.dk 

2012

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

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

2013

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

Erik Carlsen, Køge - 56660876
Anders Brinkhard, Skælskør. - 58186462

2012
2012
2012

2012
2012

EMT-konkurrencen
  Koordinator – udpeget af hovedkredsbest. Leif Jensen - 57616684  elorating@jensen.mail.dk 2012
EMT-konkurrence-komité
  Udpeget af bestyrelsen – formand
  Udpeget af bestyrelsen
  Udpeget af bestyrelsen

Henrik Knudsen - 55752034
Svend Dyberg Larsen -  58524073

2012
2012

Bestyrelsessupleanter
  1. 
  2.

Peter Holst, Holbæk - 59304144
Henning Jakobsen

2012
2012

Revisorer:

Revisorsuppleant

Bruno Sørensen 22310537
Søren Dyberg Larsen 58532946
Henrik Knudsen 55752034

2012
2012
2012

mailto:webmaster@2-hk.dk
mailto:jbhaar@stofanet.dk
mailto:sittingbuhl@games.dk
mailto:webmaster@2-hk.dk
mailto:hamlet4600@mail.dk


Takster gældende for 2. Hovedkreds 2011/12 (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 og pokalturneringen 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)

Maxscorerpræmie i holdturneringen 200 kr.
Indskud pr. hold vedr. pokalturnering 200 kr.
Præmie til nr. 1 og 2 i hver pokalgruppe Gruppens samlede indskud + 100 kr. pr. hold, 

som betales af hovedkredsen.
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