DANSK SKAK UNION
2. Hovedkreds
Møde nr. 66
Lørdag d. 21. januar 2017, kl. 9.30
Tølløse Skakklubs lokaler, Tølløse
Deltagere:
Morten Olsen (MO)
Morten F. Jensen (MFJ)
Niels Steen Larsen (NSL)
Bjarne Haar (BH)
Peter Holst (PH)
Jan Ambirk (JA)
Afbud:
Lars Christensen (LC)
Referat
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet godkendt.
2. Siden sidst: Korte nyheder fra bestyrelsesmedlemmerne
Bordet rundt med nyt fra bestyrelsesmedlemmerne.
3. Tildeling af hæderstegn og initiativpræmie (bilag 1)
Bestyrelsen enedes om at indstille John Kristensen, Maribo til hæderstegn samt at tildele
Faxe Skakklub initiativpræmien.
4. Regnskab og budget
BH gennemgik regnskab for 2016 og budget for 2017.
5. Holdturneringen
MO orienterede om holdturneringen, herunder at han måtte konstatere, at flere klubber
havde vanskeligt ved at stille 8-mands-hold samt overholde aftaler i forbindelse turneringens
tilrettelæggelse.
Bestyrelsen har umiddelbart ikke intentioner om nye initiativer.
6. Det kommende HB-møde 11-12. februar 2017
NSL informerede om punkter på det kommende HB-møde.
- HB skal tage stilling til unionens nyhedsinformation, herunder om Skakbladet fortsat
skal eksistere. Bestyrelsen drøftede relevansen af Skakbladet og der er generel enighed,
at bladet måske har overlevet sig selv. JA foreslog, at man kunne ændre
abonnementsformen, således at man aktivt gennem sit medlemskab skulle tilvælge og
dermed betale for Skakbladet. MO foreslog, at Skakbladet i stedet for at komme 8 gange
om året, skulle udkomme i PDF-format på unionens hjemmeside, når der var stof til det
og som man så kunne abonnere på. BH mente, at Skakbladet skulle nedlægges og
nyheder i stedet skulle udgives på unionens hjemmeside samt på Facebook.

-

NSL orienterede om en mulig kommende retssag vedr. udlændingereglen i
divisionsturneringen. NSL var tilfreds med de nuværende regler. PH mente, at man
burde følge de regler, som gælder i andre idrætsgrene og følgelig tillade flere end to
udenlandske spillere pr. hold. BH var enig med PH og tilføjede, at der følgelig skulle
stilles krav til klubber, som indfører ”professionelle tilstande”. JA og NSL mente, at der
var risiko for en skævvridning i dansk skak, hvis flere udlændinge på holdet blev tilladt.

7. Status på ungdomsarbejdet (bilag 2)
NSL fortalte, at UGP-serien ikke har været en succes i indeværende sæson. NSL mener, at
DSU bør overveje nye initiativer for at tilbyde et alternativ til Dansk Skoleskak.
NSL efterspørger, om bestyrelsen kan tilslutte sig de nævnte regler i bilag 2. Den øvrige
bestyrelse tilsluttede sig reglerne. NSL sender herefter reglerne til klubformændene.
8. Status på Pokalturneringen
BH informerede om Pokalturneringen, som skal afholdes 29. april.
9. Medlemssituationen og klubsituationen
MFJ orienterede om medlemssituationen. Hovedkredsen har haft en fremgang på 10
medlemmer på trods af, at to klubber er lukket siden sidst. Der er i alt 537 medlemmer, heraf
75 børnemedlemmer, 22 juniorer, 272 voksne og 168 seniorer.
Bestyrelsen gennemgik proceduren vedr. personlig medlemsregistrering på unionens
hjemmeside. Det blev aftalt, at MFJ sender mail til klubformændene med opfordring til, at
alle opdaterer deres profil på unionens hjemmeside.
10. Status på hjemmesiden
JA orienterede om status på hjemmesiden. Antallet af unikke hits er stadig nedadgående,
men ikke i samme hastighed som tidligere (tallet faldt drastisk efter indførelsen af DSU’s
turneringsside og endnu mere efter indførelsen af DSU’s holdside).
JA nævnte, at den nuværende hjemmeside kan være tung at arbejde med og at hans
ekspertise udelukkende rækker til at vedligeholde siden, men ikke at udvikle den.
11. Delegeretmøde 2017
Delegeretmøde skal afholdes søndag den 2. april 09:30. Mødet skal afholdes i Skovbo, da
lokalerne i Tølløse er optaget den pågældende dato.
NSL sørger for diverse praktiske forhold ifm. møde. NSL udsender indkaldelse medio
februar.
Bestyrelsen stiller følgende forslag til delegeretmøde:
2. Hovedkreds forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening.
Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til
foreningens bankkonti hver for sig.
12. Eventuelt
Intet at bemærke.

NB: MO forlod mødet umiddelbart efter punkt 11, men oplyser efterfølgende, at han under punkt 12
”Eventuelt” ville have bemærket, at han mener, at 2. hovedkreds delegeretmøde til enhver tid skal
afholdes før DSU delegeretmøde.

BILAG:
Bilag 1

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.”
Disse regler har vi anvendt i 2016. Vi skal tage stilling til om de gælder for 2017.
Der kan maksimalt udbetales 4000 kr. pr. hold. Hovedkredsen betaler halvdelen og
Dansk Skak Union betaler den anden halvdel.
Hovedkredsbestyrelsen har vedtaget
*at, der som udgangspunkt kun kan bevilliges ét tilskud pr. klub
*at, der kun vil kunne udbetales tilskud til i alt 7undervisningshold i hovedkredsen.
*at, fristerne for indsendelse af mødelister skal respekteres! I modsat fald kan
udbetaling helt bortfalde.
*at der pr. hold skal være mindst 5 ungdomsspillere (under 20 år), som er DSUmedlemmer.
*at instruktøren skal være mindst 14 år.
*at klubben skal sikre sig, at instruktøren har en pletfri børneattest.
Det er klubben, som gennem sin formand ansøger. Ansøgningsskema (vedhæftet)
sendes til hovedkredsformanden senest d. 14. feb. 2017 hvorefter hovedkredsens
bestyrelse tager stilling til ansøgningerne. Hvis man kommer i betragtning gælder
udbetalingen selvfølgelig for timer læst fra 1. januar 2017.

