Dansk Skak Union
2. Hovedkreds
Bestyrelsesmøde nr. 55
23. marts2013
Aktivitetshuset, Tølløse
Deltagere:
Niels Steen Larsen (NSL) (mødeleder)
Bjarne Haar (BH)
Leif Jensen (LJ)
Jens Lundberg (JL)
Morten Frank Jensen (MFJ)
Torben Jensen (TJ)
Peter Holst (PH) (referent)
Fraværende:
Ingen.

Referat
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet godkendt.
2. Forslag vedr. udsendelse af referat
Det blev besluttet, at referat fra mødet rundsendes via email til bestyrelsens
medlemmer, som efterfølgende har en uge til at reagere på referatet. Det er
sekretærens opgave at samle ændringer, rettelser samt eventuelle tilføjelser til
referatet. Det er endvidere sekretærens opgave at indsamle godkendelse fra
bestyrelsens medlemmer. Når alle har godkendt, offentliggøres referatet på
hovedkredsens hjemmeside.
3. Siden sidst
Bordet rundt med løst og fast fra de forskellige klubber.
4. Påskens HB-møde og delegeretmøde.
NSL orienterede om de kommende møder.
5. Det reviderede regnskab for 2012 og budget 2013
BH fremlagde det reviderede regnskab.
6. Holdturneringen
- status fra turneringsledelsen
- indkomne forslag vedr. holdturneringen 2013/14
JL orienterede om holdturneringen.
Bestyrelsen vedtog, at der ikke rates flere partier i holdturneringen pr. 23.
marts.
Der foreligger et forslag (fra JL) vedr. holdturneringen. Bestyrelsen drøftede
forslaget samt de kendte reaktioner fra de forskellige klubber.
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7. Pokalturneringen – status fra pokalturneringslederen.
NSL orienterede om Pokalturneringen, som foreslås afviklet i Holbæk den 5.
maj.
8. Ungdomsarbejdet – status fra ungdomslederen.
–herunder JGP og SM
–Drøftelse af mail fra JL(14/3 13) vedr. tilskud til ungdomsspilleres deltagelse i
EMT
Ungdomsformanden informerede om juniorarbejdet, SM og JGP-stævnerne.
Det blev vedtaget, at reglerne skal tydeliggøres.
Forslag fra JL blev drøftet. Det blev vedtaget, at forslaget kunne indgå i et idékatalog til ungdomsaktiviteter.
9. Gennemgang af delegeretmødets punkter
a) Dirigent
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
10. Evt. opfølgning af delegeretmødets beslutninger.
IAB
11. Fastsættelse af tid og sted for næste møde.
Evt. 17. eller 18. august.
12. Evt.
IAB
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