Dansk Skak Union
2. Hovedkreds
Bestyrelsesmøde nr. 47
Søndag d. 13. juni 2010, kl. 9.30
Sted: Sorøhallens Cafeteria, mødelokale 1, Sorø
Mødet tilstræbes færdigt kl. 15.00

Referat af bestyrelsesmødet
Dagsorden
1. Godkendelse af referat – sidste bestyrelsesmøde og delegeretmøde 27. marts 2010

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

NSL vil fremsende formandens beretning til bestyrelsen, så den kan komme med
i referatet.
Siden sidst – korte nyheder fra bestyrelsesmedlemmerne. JL fortæller at Tornved
Skakklub har ændret navn til Jyderup Skakklub samt ændret mødeaften fra
tirsdag til onsdag. LJ fortæller han har fremsendt ønske om informationer
omkring adresse og mødedage til klubbernes kasserer. BP fortæller om Præstø
Skakklubs turneringer på eskak.dk. Der snakkes også lidt om DSU’s skakserver
omkring netmedlemmer.
Endelig konstituering af bestyrelsen – fordeling af arbejdsopgaver (bilag 1)
Bjarne Haar er kasserer og afløser Bjarne Petersen på posten.
Fastsættelse af takster – herunder evt. kørselgodtgørelse til div. (bilag 2)
Dato for aktiviteter – medbring kalender.
a)
Delegeretmøde 2011 – tid og sted? 9. april 2011 - Sorø
b)
Pokalturnering 2011 – 15. maj 2011.
Regnskab – status – BP
a)
Regnskabet 2009 - BP afventer revision, men den er på trapperne.
b)
Overdragelsesforretningen – Papirerne til banken (netbank) udfyldes ved
mødet.
Holdturneringen – JL BP
a)
Status og foreløbige planer for næste sæson. (bilag 4)
b)
Det nye administrationssystem – JL& BP informerer om det nye system.
c)
Reglementsændringer i henhold til delegeretmødebeslutninger – § 4.f og
§ 7.h skal fjernes.
Ungdomsaktiviteter – ME
a)
Status – hvilke aktiviteter i den kommende sæson. ME informerer om
status (se bilag) ME er frustreret over der ikke kommer noget ud af deres møder
i juniorudvalget. ME vil forsøge at få gang i en juniorholdturneringsstævne,
som aftalt sidste år.
b)
Sjællandsmesterskab – ME vil finde en arrangør til dette snarest.

Ungdoms-hold-DM – ME vil forsøge at finde en der vil tage med holdet
derover. Måske også have lidt træning med holdet inden.
9. Pokalturneringen - NSL vil forsøge kontakt til arrangør til stævnet.
a)
Jyderups deltagelse i pokalstævnet JL fortæller at Jyderup på eget
initiativ deltog i Nyborg, da der ikke var andre tilmeldte fra hovedkredsen.
10. Medlemssituationen – LJ - 627 medlemmer i hovedkredsen. En tilbagegang på
3 siden påsken. 341 Seniorer, 190 Pensionister, 68 børn og 28 junior.
11. Hjemmesiden – en status - JL – JL informerer (se bilag)
12. EMT-konkurrencen – LJ – Da LJ skal anmelde FIDE 30 dage før en ELO ratet
turnering, bør en turnering anmeldes 5 uger før første runde. DVS alle
turneringer der skal deltage i EMT konkurrencen, skal anmeldes 5 uger før.
Indbydelsen skal enten sendes JL eller klubformænd. Formuleringen i reglerne
skal skærpes.
a)
Præmier - fortsætter
b)
Præmiegrupper - fortsætter
13 Næste møde – 29.januar 2011
14 Evt.
c)

