Dansk Skak Union
2. hovedkreds
Bestyrelsesmøde nr. 43
4. april 2009, Sorøhallen, 4180 Sorø
Referat:
Til stede: Poul Møller Petersen (PMP), Niels Steen Larsen (NSL), Leif Jensen (LJ), Morten Frank
Jensen (MJ), Kurt Lundberg (KL), Michael Espensen (ME), Bjarne Petersen (BJ)
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Siden sidst: Korte nyheder fra bestyrelsesmedlemmerne.
3. Opdatering vedr. påskens HB-møde og div. beslutninger (bilag)
4. Det reviderede regnskab for 2008 og budget.
5. Holdturneringen
- status fra turneringsledelsen
- Status vedr. nyt turneringsadministrationssystem
- gennemgang af indkomne forslag vedr. holdturneringen 2009/10
6. Pokalturneringen – status fra pokalturneringslederen.
7. Ungdomsarbejdet – status fra ungdomslederen.
8. Gennemgang af delegeretmødets punkter
a) Erik Carlsen er indstillet på dirigentjobbet.
b) Stemmetal for de enkelte klubber klarer Leif – NSL er klar med stemmesedler.
c) Jens sørger for beretning, status og præmieuddeling i holdturneringen.
d) NSL sørger for diplomer til vinderholdene.
e) Morten sørger for præmier/præmiebevis.
f) Valg – NSL orienterer
Efter delegeretmødet genoptages bestyrelsesmødet kortvarigt
10. Evt. opfølgning af delegeretmødets beslutninger.
11. Fastsættelse af tid og sted for næste møde.
12. Evt.

ad 1) Referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 24. jan. 2009 blev godkendt.
ad 2) JL fortalte, at et ungdomshold fra Tornved havde vundet DM i B-gruppen i Dansk Skole Skak
og dermed havde kvalificeret sig til NM på Island. Klubben havde visse problemer med at
finansiere turen, da DSS ikke gav tilskud,
ME fortalte, at Borup Skole havde fået sølvmedalje ved hold-DM i DSS
LJ forespurgte – på baggrund af en konkret sag – til DSU`s forældelsesregler vedr.
kontingentrestance. NSL undersøger nærmere. (efterfølgende kan oplyses, at sagen er behandlet på
DSU HB-møde d. 2. sept. 2007 som pkt. 9 på dagsordenen. Forældelsesfristen er 5 år!)
Ad 3) Den fremsendte dagsorden til HB-mødet d. 10. april 2009 blev omtalt af NSL Ikke alle
papirer var modtaget. Bl. a. manglede regnskabet for unionen og Dansk Skak Salg.
Vedr. divisionsturneringen beklagede PMP, at Holbæk som ny divisionsklub ikke havde modtaget
spørgeskema vedr. den nye betænkningstid i div.-turneringen.
Man bemærkede specielt, At den planlagte runde i divisionsturneringen søndag i uge 7/2010 var
meget uheldigt anbragt, da den faldt midt i vinterferieugerne 7 og 8. Hvis datoerne for runden blev
fastholdt skulle man sikre sig, at det var muligt at søge om andre spilledatoer.
Ad 4) Regnskab for 2008 blev gennemgået af kassereren. Regnskabet gav ikke anledning til
kommentarer.
Ad 5) Status fra turneringslederen. JL gennemgik i korte træk status. Bestyrelsen havde ingen
specielle kommentarer dertil. Man enedes om, at det kunne være fordelagtigt at bibeholde det
nuværende turneringsadministrationssystem endnu et år, hvis det var muligt.
Bestyrelsen gennemgik de indkommende forslag til delegeretmødet med henblik på forhold, der
skulle præciseres.
Ad 6) PMP kunne præsentere en indbydelse til pokalturneringen d. 3. maj 2009 i Holbæk.
Indbydelsen udsendes til klubberne via hjemmesiden.
Ad 7) Status fra ungdomslederen. Oplægget blev gennemgået og kommenteret. Bestyrelsen kunne
bakke op om oplægget.
Ad 8) NSL gennemgik punktet med henblik på delegeretmødet. Ingen specielle bemærkninger.
Ad 10) PMP sørger for en konsekvensrettelse af delegeretmødets beslutninger vedr.
holdturneringsreglementet.
Ad 11) Man enedes om at holde næste bestyrelsesmøde i sidste halvdel af august umiddelbart før
HB-mødet – gerne i Sorø. Flg. datoer blev nævnt: 16/8, 22/8 og 30/8
Ad 12) Ingen bemærkninger.

