
Dansk Skak Union
2. Hovedkreds 
Bestyrelsesmøde nr. 51

4. februar 2012
Ravnsborghallen, Køge

Deltagere:
Niels Steen Larsen (mødeleder)
Ivan Madsen
Leif Jensen
Bjarne Haar
Jens Lundberg
Michael Espensen (fra kl. 1050 under pkt. 5)
Peter Holst (referent)

Referat

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet godkendt.

2. Siden sidst
Bordet rundt med løst og fast fra de forskellige klubber.

3. Regnskab og budget
Kassereren fremlagde regnskab, som det forventes fremsendt til revisorer.
Det aftaltes, at der skal investeres i obligationer for 80.000 kr. inden næste bestyrelsesmøde.
Vedr. næste budget:
Kasserer spørger om forventninger til juniorarbejdet. Ungdomsleder forventer samme niveau som 
sidste år.
Det aftaltes at sætte 5000 kr. i aktivitetspuljen.

4. Tildeling af hæderstegn og initiativpræmie
Det aftaltes at tildele hæderstegn til Morten Frank, Præstø Skakklub.
Det aftaltes at tildele Tølløse Skakklub initiativpræmie.
Formanden forfatter et par ord til delegeretmødet vedr. ovennævnte hædersbevisninger.
Leif Jensen hjælper ang. begrundelsen for Tølløse.

5. Holdturneringen
Holdturneringsleder orienterede ang. holdturnering.
Det aftaltes, at Vordingborg fritages for økonomisk straf, da deres redegørelse vedr. nylig hændelse 
er taget til efterretning.
På baggrund af sagen om betænkningstid fra seneste sæson (se evt. side 6 i holdturneringshæfte – 
skrift i kursiv), aftaltes det, at bestyrelsen stiller forslag om uændret betænkningstid, som nævnt i 
§5F.
Det aftaltes at stille forslag om, at alle vindere af B-rækker rykker op.

6. Ungdomsinstruktørordningen
Det aftaltes at fortsætte med de nuværende regler som omtalt i bilag 3.

7. Fusionsplaner



Bestyrelsen diskuterede status på fusionsplaner og afventer resultat af HB-møde 5. februar. 
Formanden agter at udsende redegørelse til klubberne inden delegeretmødet.

8. HB-møde og seminar november
Leif Jensen orienterede om HB-møde 27/11 og seminar.

9. HB-møde februar
Niels Steen Larsen orienterede om det kommende HB-møde. Dagsorden for mødet og de forskellige 
punkter gennemgået.

10. Status på ungdomsarbejdet
Michael Espensen orienterede om ungdomsarbejdet.
Fremtidig afvikling af juniorstævner: Der er både en nord- og en sydgruppe; så vidt muligt med 
samme regler.
Der skal satses på at oprette en ungdomsholdturnering.
Mulige afløsere til juniorlederen blev drøftet.
Det blev aftalt at imødekomme Præstøs ansøgning om tilskud til dækning af deltagelse i 
ungdomsholdturneringen i 1. hovedkreds. Beløbet bevilliges fra puljen for aktivitetsfremmende 
midler og er en engangsudbetaling.

11. Pokalturnering
Pokalturnering forsøges afholdt 29. april Haslev eller Sorø. Niels Steen Larsen sørger for 
indbydelse.

12. Medlemssituationen
Leif Jensen orienterede om medlemssituationen. Der er en samlet tilbagegang på 24 betalende 
medlemmer fra 4. kvartal 2010 til 4. kvartal 2011.
Klubben med størst medlemstilgang er Præstø med 4 medlemmer.

13. Status på hjemmesiden
Web-redaktøren redegjorde for status på hjemmesiden. Siden har nu fungeret i 4008 dage.

14. Delegeretmødet 2012
Mødet forventes afholdt i Køge eller Tølløse 31. marts.
- Niels Steen Larsen står for indkaldelse, dagsorden og stemmesedler.
- Leif Jensen står for stemmeantal.
- Erik Carlsen foreslås som dirigent.
- Bjarne Haar står for regnskabet.
Mulige afløsere for sekretæren blev drøftet.

15. Eventuelt
Jens Lundberg oplyste, at der er afholdt/planlagt 23 EMT-turneringer.


