DANSK SKAK UNION
2. Hovedkreds
Møde nr. 67
Bestyrelsesmøde, søndag d. 2. april 2017, kl. 9.30
Borup gamle rådhus
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. Nyt vedr. DSU og HB-møde.
NSL orienterede om nyt fra DSU og HB.
4. Det reviderede regnskab for 2015 og budget 2017.
BH gennemgik regnskab 2015 samt budget 2017.
5. Holdturneringen
MO orienterede om den netop afsluttede holdturnering.
6. Pokalturneringen – status fra pokalturneringslederen.
BH orienterede om status på Pokalturneringen, som afholdes 29. april i Skovbo Skakklub.
7. Ungdomsarbejdet
NSL orienterede om ungdomsarbejdet, herunder at der stadig afvikles UGP. NSL anbefaler UGParbejdet og i stedet arrangerer egne stævner.
8. Kuglepennen. (MO)
MO fortalte, om sin kontakt til et firma, som kan levere kuglepenne med logo for 25 kr. stykket.
Mindstesalg er 100 stk. Bestyrelsen enedes om at indkøbe 100 kuglepenne, som skal bruges som
præmier samt til påskønnelse af medlemmers indsats i forbindelse med skak. Der skal oprettes en

liste med ”faste modtagere” og bestyrelsen skal på hvert møde tage stilling til, om der er anledning
til at uddele kuglepenne.
9. Gennemgang af delegeretmødets punkter
a) Dirigent – bestyrelsen foreslår Erik Carlsen.
b) Stemmetal for de enkelte klubber klarer Morten – NSL er klar med stemmesedler.
c) Morten sørger for beretning, status og præmieuddeling i holdturneringen.
d) NSL sørger for diplomer til vinderholdene.
e) Valg:
Formanden, MO, MFJ og LC er på valg.
Formand samt MO genopstiller. MFJ overvejer. LC genopstiller ikke.
f) Indkomne forslag
Bestyrelsen drøftede det ene indkomne forslag.
10. Evt. opfølgning af delegeretmødets beslutninger.
a) Hvad skal vi have forberedt til næste møde?
b) Hvad skal vi arbejde med i skak-sommerferien?
10. Fastsættelse af tid og sted for næste møde.
Enten 19/8, 20/8, 26/8 eller 27/8.
11. Evt.
JA informerede om de tabte data i holdskak fra 2011 til 2015.
Om nødvendigt genoptages bestyrelsesmødet kortvarigt efter delegeretmødet.
Bestyrelsesmøde fortsat
Mødet genoptaget efter delegeretmøde med deltagelse af nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.
NSL sørger for at sende den endelige tekst vedr. ændring af love til JA, som derefter offentliggør på
hjemmesiden.
NSL ønskede at få afgjort, hvem der fremadrettet skulle være holdturneringsleder samt
kartoteksfører.
· Henning Jakobsen indvilligede i at blive holdturneringsleder.
· Morten Olsen indvilligede i at blive kartoteksfører.

