
Dansk Skak Union
2. Hovedkreds
Bestyrelsesmøde nr. 53

26. august 2012
Grønnegårds kaserne, Næstved

Deltagere:
Niels Steen Larsen (mødeleder)
Ivan Madsen (gæst – forlod mødet efter pkt. 4)
Bjarne Haar
Leif Jensen
Jens Lundberg
Morten Frank Jensen (forlod mødet efter pkt. 5)
Torben Jensen (forlod mødet efter pkt. 3)
Peter Holst (referent)

Fraværende:
Ingen.

Referat

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet godkendt.

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

3. Ungdomsaktiviteter
A: Torben fortæller, at der endnu ikke er sat datoer på JGP-stævner, men de kommer snarest.
Der er sendt forslag om fælles regler for stævner i nord og syd.
Det overvejes, om hovedkredsen skal deltage i holdturnering for ungdomshold.
B: SM afholdes i 2. hovedkreds. Torben vil tage kontakt til de øvrige hovedkredse med henblik på 
at finde en dato.

4. Oplæg fra Ivan Madsen
NSL vil  overfor  klubberne  redegøre  for  ideerne  og  komme  med  forslag  til  aktiviteter,  som 
klubberne kan sætte i værk. NSL vil oplyse, at der findes midler til at støtte initiativer.
 
5. Holdturneringen
JL informerede om den kommende holdturnering.
Såfremt hjemmesiden ikke er oppe senest i aften dags dato, vil JKL sende mail til klubberne med 
anmodning om tilmelding.
Det blev besluttet, at der tilføjes ”mekaniske ure” til pkt. 5E.

6. Endelig konstituering af bestyrelsen.
Se bilag 1 efter referatet
PH skal opdatere manglende data vedr. organisationsplan.

7. Fastsættelse af takster – herunder evt. kørselsgodtgørelse
Se bilag 2 efter referatet
PH skal opdatere manglende data vedr. takster.
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8. Dato for aktiviteter
a) Delegeretmøde 23. marts evt. i Tølløse
b) Pokalturnering 5. maj

9. HB-møde
NSL informerede om HB-møde.

10. Regnskab
BH informerede om hovedkredsens økonomi.

11. Fremtidig struktur
NSL fortalte, at det forventes 1. og 8. hovedkreds sammenlægges i løbet af foråret 2013.
Der var lagt op til at 3., 4. og 5. hovedkreds skulle sammenlægges, men 3. hovedkreds er kommet i 
tvivl. Det vides ikke, hvad der sker i 6., 7. og 9. hovedkreds. Det forventes på nuværende tidspunkt 
ikke, at 2. hovedkreds fusionerer med andre hovedkredse.

12. Medlemssituationen
Den nedadgående medlemsudvikling er bekymrende.

13. Status på hjemmesiden.
JKL orienterede om status på hjemmesiden.

14. EMT-konkurrencen.
1. præmie: Henning Jacobsen, Nordfalster
2. præmie: Jørgen Olsen, Nordfalster
3. præmie: Henning Rasmussen, Nykøbing Sj.
Juniorpræmie: Anders Brygger, Præstø
I alt 19 EMT-turneringer med 219 unikke deltagere.
Bestyrelsen vedtog uforandrede præmier for seniorer i den kommende sæson:
1. 1200,- kr.
2. 800,- kr.
3. 500,- kr.
Bestyrelsen  vedtog  at  afskaffe  præmien  for  juniorer.  Beløbet  (1200,-  kr.)  flyttes  i  stedet  til 
junioraktiviteter.

15. Fastsættelse af tid og sted for næste møde
Næste bestyrelsesmøde afholdes 19. januar – måske på Holbæk Vandrerhjem.

16. Eventuelt
Intet at bemærke.
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Organisationsplan for 2. Hovedkreds 2012/13  
 

 
 
 
 

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 
 

2013 

Sekretær 
  Mødereferater, protokol 

Peter Holst 
Byvænget 15, 4573 Højby 
�20334144 - petersteinholst@gmail.com 

2014 

Holdturneringsleder 
  Overordnet styring af holdturneringen 

Morten F. Jensen 
Sneserevej 7, Bårse, 4720 Præstø 
�25854720  - elvis.mfj@gmail.com 

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               

Torben Jensen 
 Ottestrupvej 61, 4100 Ringsted 
�20292910 - tgj@postkasse.com 

2014 

Kasserer 
   Regnskab og budget - økonomisk styring 

Bjarne Haar 
Agertoften 26, 4700 Næstved 
�26230444 - jbhaar@stofanet.dk 

2014 

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 
Erik Carlsen, Køge - �56660876 
 
Bjarne Petersen, Præstø  -  �24869983 
Anders Brinkhard, Skælskør. - �58186462 

 
2013 
2013 
2013 
 
2013 
2013 

EMT-konkurrencen 
  Koordinator – udpeget af hovedkredsbest. 

 
Leif Jensen - �57616684  elorating@jensen.mail.dk 

 
2013 

EMT-konkurrence-komité 
  Udpeget af bestyrelsen – formand 
  Udpeget af bestyrelsen 
  Udpeget af bestyrelsen 

 
Bjarne Haar - �26230444 
Henrik Knudsen - �55752034 
Peter Holst  -�20334144  

 
2013 
2013 
2013 

Bestyrelsessupleanter 
  1.  
  2. 

 
Henning Jakobsen - �54850970 
vakant stilling 

 
2013 
 

Revisorer: 
 
Revisorsuppleant 

Bruno Sørensen - �22310537 
Søren Dyberg Larsen - �58532946 
Henrik Knudsen - �55752034 

2013 
2013 
2013 



 
 

Takster gældende for 2. Hovedkreds 2012/13  
Pr. 1. juli 2012 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.  

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 
6,00 kr. pr. afstandskilometer pr. hold. For 4-
mands-hold ydes et tilskud på 3,00 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 
740 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. 
 
 

admin
Gul seddel
kørselssatserne i 2013 og laveste sats er sat til kr. 2,13


