DANSK SKAK UNION
2. Hovedkreds
Møde nr. 49
Bestyrelsesmøde, lørdag d. 16. april 2011, kl. 9.30
Sorø Hallen, 4180 Sorø
Referat af MJ.
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Der manglede at Faxe var den klub med størst medlemsfremgang +6. Ellers blev referatet
godkendt.
2. Siden sidst: Korte nyheder fra bestyrelsesmedlemmerne.
MJ beretter om at Max 1300 EMT bliver gennemført med 12 deltagere og at Præstø Skakklub
stiller med 7 deltagere i årets påsketurnering i Odense.
LF informerer om Tølløses projekt med en EMT og fremviser en flot folder med en masse
sponsorer.
BH fortæller at den årlige tårnmatch med Slagelse er aflyst. Den har ellers kørt siden ca. 1910, kun
afbrudt et par gange under 2.verdenskrig. Slagelse kunne ikke stille hold. Han fortæller også om
den pudsige historie fra sidste runde i mesterrækken, hvor K. A. Olsen kunne være blevet tungen på
vægtskålen, som kunne forhindre Næstved i at rykke ud af mesterrækken.
EØ beretter at Absalon EMT i år ikke har en junior gruppe, da det krævede for meget arbejde at
beskæftige de unge deltagere mellem runderne. Han fortalte også at 90 mandsturneringen var
blevet aflyst, da der ikke kunne samles spillere nok fra de deltagende klubber; Sorø, Dianalund,
Slagelse, Forlev, Korsør og Skælskør.
JL man godt kan få sponsorer fra lokalområdet hvis man gør en indsats. Brigdeklubben i Jyderup
har modtaget flere sponsorater på 1.200,- kr. til indkøb af nye materialer.
3. Påskens HB-møde og delegeretmøde. (bilag endnu ikke modtaget)
NSL fortalte bl.a. lidt om projektet med forsøget på at sammenlægge hovedkredsene til 4 i alt. Det
var ifølge NSL meget svært at finde nogle sammenlægninger som man kunne blive enig om.
4. Det reviderede regnskab for 2010 og budget.
Sidste år blev regnskabet (2009) ikke revideret. BH har efterfølgende lavet nogle små tekniske
justeringer og regnskabet blev derefter revideret.
Regnskabet 2010 er også blevet revideret og BH gennemgår regnskabet samt budgettet for 2011.
5. Holdturneringen
- status fra turneringsledelsen
Se bilag fra JL.(bilag fås i delegeretmøde-filen)
- gennemgang af indkomne forslag vedr. holdturneringen 2011/12
De indkomne forslag gennemgås kort.
6. Pokalturneringen – status fra pokalturneringslederen.

Der afventes svar fra Næstved Skakklub om det kan afholdes der.
7. Ungdomsarbejdet – status fra ungdomslederen.
8. Gennemgang af delegeretmødets punkter
a) Dirigent – Erik Carlsen er ikke afvisende
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) Valg
Efter delegeretmødet genoptages bestyrelsesmødet kortvarigt
10. Evt. opfølgning af delegeretmødets beslutninger.
11. Fastsættelse af tid og sted for næste møde.
12. Evt.

