Dansk Skak Union
2. Hovedkreds
Referat af delegeretmøde
Dato:
Sted:

Søndag den 5. september 2021 - kl. 13.30
Det gamle Rådhus, Møllevej 2, 4140 Borup

Deltagere:
Klub
Antal stemmer
Nykøbing Sj.
3
Dianalund
3
Køge
9
Maribo
3
Præstø
4
Skovbo
2
Næstved
4
Slagelse
3
Ringsted
1
_________
I alt 9 klubber
32 stemmer
Samt fra bestyrelsen:
Formand Niels Steen Larsen (NSL)
Kasserer Bjarne Haar (BH)
Ungdomsleder John Kristensen (JK)
Holdturneringsleder Henning Jacobsen (HJ)
Webmaster Jan Ambirk (JA)
Sekretær Peter Holst (PH)
Referat:
1. Valg af dirigent
Finn Kristiansen (FK) blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt
indkaldt.
2. Bestyrelsenss beretning
NSL aflagde Bestyrelsens beretning.
Se bilag 1.
Herefter debatterede forsamlingen Bestyrelsens beretning.
Det blev drøftet, om en enkelt person kunne have flere fuldmagter med fra andre klubber end ens
egen. Der var delte meninger om dette punkt.
Jørn Brandts initiativ blev drøftet.
NSL bemærkede, at initiativet med Jørn Brandt måske burde have været bedre markedsført fra
DSU’s side.
Bestyrelens beretning blev enstemmigt vedtaget.
3. Regnskab 2020
BH gennemgik regnskabet for 2020.
Se bilag 2.

Erik Carlsen spurgte, hvordan det kunne være, at der udbetalt penge til præmier til holdturneringen,
når der ikke har været afholdt holdturnering.
BH forklarede, at pengene var udbetalt for turneringen 2019/20.
Bruno Sørensen spurgte ind til udgifter vedr. Pokalturneringen.
BH forklarede, at udgiften skyldtes overnatninger på et hotel (Omkostninger afholdt i 2019, hvor
regning fra DSU kom meget sent).
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Holdturnering 2020/2021
HJ orienterede om holdsæsonen 2020/2021.
Se bilag 3.
Bruno Sørensen fortalte, at der er medlemmer i Dianalund, som stadig er bekymrede for Corona.
Bruno anbefalede, at TL er på forkant, hvis der skulle opstå problemer ift. udviklingen af Corona.
HJ bemærkede, at han ikke har magten over Coronas udvikling, men at han ville være opmærksom
på udviklingen. Endvidere understregede HJ, at alle eventuelle forholdsregler ville blive overholdt.
HJ oplyste endvidere, at han ikke havde tænkt sig at straffe klubber, såfremt disse ikke skulle ønske
at spille på baggrund af Corona-udviklingen.
5. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.
6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
7. Valg
1. Formand Niels Steen Larsen er på valg.
Niels Steen Larsen blev genvalgt som formand.
2. Bestyrelsesmedlemmerne John Kristensen, Maribo, Henning Jakobsen, Maribo og
Flemming Kristensen, Kalundborg er på valg.
Alle blev genvalgt.
3. Bestyrelsessuppleanterne Carl-Otto Nielsen, Dianalund og Søren Kühnrich, Holbæk
er på valg.
Begge blev genvalgt.
4. Revisorerne Søren Dybt.erg Larsen, Slagelse og Bruno Sørensen, Dianalund er på
valg.
Begge blev genvalg
5. Revisorsuppleant Henrik Knudsen er på valg.
Henrik Knudsen blev genvalgt.
6. Turneringskomitémedlemmerne Henrik Knudsen, Næstved og Finn Kristiansen,
Maribo er på valg.
Begge blev genvalgt.
7. Turneringskomitésuppleanterne Bjarne Petersen, Præstø og Bruno Sørensen,
Dianalund er på valg.

Begge blev genvalgt.
8. Eventuelt
Hans Andersen spurgte, om prøvemedlemmer må deltage i turneringer. Svaret er, at
prøvemedlemmer kan deltage i en turnering, hvorefter at de skal meldes ind i DSU.
Morten Frank fortalte om sit engagement i netskak.
Morten Olsen spurgte, hvad sponsorpengene i HB skulle bruges til.
NSL svarede, at han kendte til flere af detaljerne, men at det endnu var tidligt at løfte sløret og
derfor ikke kunne svare fyldestgørende.
JA fortalte om status på hovedkredsens hjemmeside. JA bad om feed-back på hjemmesiden.
Bruno Sørensen fortalte, at han fandt den svær at finde. I øvrigt mente han, at DSU’s hjemmeside
ikke lever op til forventningerne.
Morten Frank mente, at hovedkredsens hjemmeside er nem og overskuelig.
Hans Andersen efterspurgte turneringslederkursus.
Morten Frank foreslog, at der blev etableret et weekend-kursus.
Behovet for uddannelse af turneringsledere blev drøftet, og opgaven blev taget til efterretning af
bestyrelsen.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Referent: Peter Holst

BILAG 1 – Bestyrelsens beretning:
Velkommen til afviklingen af endnu et udskudt delegeretmøde i 2. Hovedkreds. Lad os håbe, at vi
næste år kan afvikle mødet før påske, som vi plejer!
Og endnu en gang tak til Skovbo Skakklub og Hans for gæstfriheden.
Beretningen har et afsnit, der er mest statistisk. En anden del handler om, de aktiviteter, der har
præget hovedkredsen siden sidste møde og endelig en del, der drejer sig om generelle ting, der
berører dansk skak i øjeblikket. Her tænkes specielt på de kommende delegeretmøder i DSU.
Helt overordnet må vi konstatere, at vi efter en optimistisk sæsonstart endnu en gang blev indhentet
af coronaen i november. Resultatet kender vi alle.
Det kan desværre godt aflæses i medlemsstatistikken. Siden sidste år pr. 1/7 har vi mistet 31
medlemmer. Sammenlignet med andre hovedkredse er det forholdsvis mange. Voksenmedlemmer
er gået ned fra 243 sidste år til nu 215, seniorer er dog steget fra 179 til 180, mens unge mellem 14
og 20 er faldet med 2 til 33 og børnemedlemmerne er gået fra 31 til 26. Det ser ud til at tabet
navnlig ligger på voksen-området. Mit håb er, at vi her i sæsonstarten kan få bragt medlemstallet
opad igen. Vi skulle også meget gerne have gang i noget mere børne- og ungdomsskak.
Siden sidst må vi konstatere Haslev har besluttet at ophøre som selvstændig klub, men vil
sammenlægge sig med kommunens anden skakklub Faxe. Således skulle det ikke få indflydelse på
medlemstallet.
Som sagt så mange gange før. Det er masser af inspiration at hente, når det drejer sig om at udvikle
skakklubben. Jeg tror, at det er vigtigt, at man ude i klubberne også tænker forskellige sociale tiltag
ind. At spille skak er selvfølgelig det absolut vigtigste i klubben, men man skal også prøve at
udvikle nogle andre traditioner, så man ikke kun mødes om skak. Det kunne ture til andre klubber,
spisning, udflugter, særlige skakarrangementer.
Der kan sikkert nævnes mange flere eksempler på særlige aktiviteter, som klubberne i hovedkredsen
har haft gennemført, end dem jeg her nævner. Hvis nogle ikke er nævnt skyldes absolut ikke ond

vilje, men snarere dårlig hukommelse. Sig til, hvis der er andre gode eksempler på, hvordan
synligheden på dansk skak er blevet sat i scene rundt omkring i hovedkredsen.
Jeg hæfter mig ved hvordan Præstø Skakklub og Morten F. Jensen samt sønnike Johannes blev
præsenteret i et længere indslag på TV2 Øst. Meget fin omtale!
På det sidste har Maribo, Nykøbing F og Sydøstlolland i fællesskab arrangeret en flot profileret
turnering på Corselitze Gods.
Køge har ligeledes fundet på at spille skak på et gods. Det drejer sig om Gjorslev Gods på Stevns,
selvom man måtte sande, at der var visse udfordringer med at spille i de flotte gamle lokaler uden
elektricitet. Men det er uden tvivl gode eksempler på den idérigdom, der skal til for at synliggøre
vores passion for skakken.
I coronatiden har flere klubber været aktive med hensyn til at spille deres ”forbudte” turneringer via
forskellige online-platforme. Jeg har specielt lagt mærke til, hvordan Faxe og Haslev, har lavet en
turnering. I den lokale dagspresse har arrangementet fået stor bevågenhed med flere helsiders
beretninger.
Køge har i sommerferien gennemført en større EMT, der har tiltrukket mange stærke spillere og stor
opmærksomhed. Ligeledes har man afviklet en holdturnering over en weekend: Danish Club Cup.
Her deltog 6 skakligaklubber med 6-mandshold. Køge var så ubeskeden selv at tage førstepladsen.
Pokalturneringen er der ikke meget at sige om, da den ikke kunne gennemføres på grund af
corona-bestemmelserne. Vi håber at komme i gang igen i 2022.
EMT-konkurrencen er afsluttet pr. 31/7 2020. Her vandt i vanlig stil Henning Jakobesen, Maribo
med overbevisende 102 points. Nicklas Winther-Jørgensen, Maribo satte sig på andenpladsen med
78,5 points og Henning Nielsen rundede succesen af for Maribo ved at blive nr. 3 med 58 points
241 spillere har deltaget i sammenlagt 506 turneringer. Det giver et gennemsnit på 2,1 turneringer
pr. deltager. I forhold til sidste sæson var tallene 235 deltagere i sammenlagt 531 turneringer
svarende til et gennemsnit på 2,26. Altså en lille tilbagegang. Men i betragtning af de restriktioner,
vi har været underlagt i sæsonen, så må det vel siges, at være et meget pænt deltagertal.
Ungdom: På denne front har det jo heller ikke været muligt at gennemføre ret meget på grund af
corona-situationen. I 2020 er det kun blevet til et større arrangement, da det var 2.Hovedkreds tur til
at afvikle Sjællandsmesterskaberne for Ungdom.
Turneringen var først planlagt til at skulle være afviklet i foråret, men det fik en vis Coronapandemi
gjort umuligt. Men lørdag den 14. november var Holbæk Skakklub klar til at lægge fine forhold til,
hvor der kunne tages behørigt hensyn til de skrappe restriktioner under trygge forhold.
Der deltog 24 deltagere i alt. Med 15 deltagere var der flest fra 1.HK, 7 deltagere fra 2.HK og
endelig 2 deltagere fra 8.HK. Der skulle kåres 4 Sjællandsmestre i de 4 aldersgrupper. For at få
turneringen til at fungere bedst spillede de to yngste aldersgrupper mod hinanden i en gruppen.
Tilsvarende gjorde de to ældste aldersgrupper. Resultatet blev, at 1. Hovedskreds løb med de to
yngste aldersgrupper, og spillere fra 2. Hovedkreds blev Sjællandsmestre i de to ældste grupper.
I Gruppe D blev Bertram Wester, Køge. Sjællandsmester med 3 point. Nr. 2 blev Isak Babi
Brintlev, Køge.
Gruppe A+B+C: Her vandt 1. Nicklas Winther Jørgensen, Næstved titlen med overbevisende 6
point. Tredjepladsen indtog Daniel S. Jensen, Maribo, 3½ point.
I går afviklede hovedkredsen i samarbejde med Køge skakklub et ungdomsstævne med 24
deltagere.
Vi håber, at vi kan få UGP-serien op at køre i den nye sæson. Indtil videre er der truffet aftale om
afvikling af 3 stævner. Flere er meget velkomne, og det skal i den forbindelse siges, at
ungdomslederen meget gerne modtager besked om flere arrangører inden den 31. oktober.
Sponsorat: I løbet af sommeren skulle samtlige klubber i Danmark være blevet kontaktet af Jørn
Brandt. Han er medlem af Hvidovre Skakklub og en skakkens ildsjæle desværre alt for få ildsjæle.
Han har tidligere haft adskillige topposter inden for erhvervslivet og har derigennem mange

forbindelser. Han har tilbudt DSU at arbejde for at skaffe unionen et større sponsorat, som kunne
give os et tiltrængt løft ud af de økonomiske problemer, som vi står overfor. Et sponsorat af den
størrelse kræver så også, at dansk skak synliggøres. I den forbindelse skal lokale aktører tages med i
ligningen. Jørgen Brandt har til en begyndelse rettet henvendelse til flere ugeaviser i
Københavnsområdet, som bestemt ikke er afvisende over for at lægge spalteplads til lokale
skakbegivenheder. Det er her I kommer ind i billedet. I skal være indstillet på at forsyne lokale
medier med opdateringer på skakbegivenheder fra jeres klub. Her er I så i begyndelsen af sommeren
blevet kontaktet af Jørgen Brandt. I har fået tilsendt 6 spørgsmål, som I skulle svare tilbage på.
Nogle har gjort det umiddelbart efter modtagelsen af mailen. Men langt de fleste har Jørn Brandt
måttet ringe til og rykke for et svar. Ikke alle har været lige imødekommende og har stillet sig
uforstående over for projektet. I dag mangler stadig svar fra nogle klubber. En del af problemet har
vist sig at være ikke opdaterede kontaktoplysninger i vores kartotek. Blandt blev en klub i vores
område kontaktet, og det blev oplyst, at det var det lokale DSB-hittegodskontor?! En anden
meddelte, at klubben var nedlagt, hvilket heller ikke passede.
Jeg vil opfordre til, at I alle udviser større opbakning til dette initiativ. Hvis det lykkes, stiller det
samlet set DSU meget bedre. Alternativet, hvis vi ønsker at opretholde det nuværende
aktivitetsniveau, vil formentlig betyde kontingentstigninger.
Delegeretmøder: Som I jo har set er der delegeretmøder for 2019 og 2020 søndag d. 19. september
i Erritsø ved Fredericia. Ganske mange forslag skal behandles på de to møder. Jeg vil opfordre jer
til at deltage. Nogle af forslagene vil jeg give et par ord med på vejen, selvom det jo egentlig ikke er
meningen med vores delegeretmøde.
Specielt synes jeg, at forslaget fra Holger Lodahl om særlige budgetkrav, der skal overholdes inden
for en 5 årsperiode virker rigidt. Vi skal bestræbe os på at få en bedre balance mellem udgifter og
indtægter. Budget underskud på 200000 - 300000 kr. går ikke længere. Men jeg så helst forslaget
afløst af interne retningslinier i HB for, hvor mange penge, der må bruges. Vi har brug for
fleksibilitet. Hvis man f. eks. et år er nødt til at have et større underskud, og man har vedtaget, at det
må man ikke, overtræder man jo en beslutning truffet af unionens højeste myndighed.
Der er ligeledes fremsat forslag om ophævelse af reglen der giver alle medlemmer ret til stemme
ved fuldmagt, således at man kun fremover kan stemme med fuldmagt fra egen klub. Det ligner det
system, vi har i 2. HK. Jeg er ikke umiddelbart tilhænger, da det kan betyde, forslag så kan vedtages
med meget små stemmetal, hvis kun få møder op til delegeretmøderne, hvilket der har været en
tendens til på det seneste.
Der er ligeledes forslag om fremtidig download af Skakbladet, hvis man ønsker det.
Et andet forslag går på, at Skaksalget skal drives på et forretningsmæssigt grundlag.
Fra Holger Lodahl foreslås endvidere, at det skal være muligt at få hele ungdomsinstruktørlønnen
udbetalt som frikontingent for at slippe for at betale skat.
Køge Skakklub har endvidere fremsendt forslag om nedsættelse et kommissorium med henblik på
udvikling af Dansk Skak Union, såvel organisatorisk, som udvikling af elite- og breddeskakken og
andet relevant inden for Dansk Skak Unions virkeområde.
Hæderstegn: 2. Hovedkreds tildeler Dansk Skak Unions hæderstegn for 2021 til Jesper Pondal,
Køge Skakklub.
Jesper har været medlem af Køge Skakklub i snart mange år. Jesper er et meget stort aktiv for Køge
Skakklub, hvor han stiller altid beredvilligt op, når klubben har brug for assistance ved de mange
forskellige aktiviteter, der foregår. Jesper er bestyrelsesmedlem med ansvar for ungdomsarbejdet.
Han er træner for de unge i skakskolen og er i det hele taget meget synlig i dette vigtige arbejde.
Jesper Pondal har om nogen fortjent denne anerkendelse fra Dansk Skak Union for sit flotte arbejde
til gavn for dansk skak.
Initiativpræmie: 2. Hovedkreds tildeler Dansk Skak Unions initiativpræmie 2021 til Faxe
Skakklub.
Klubben har på trods af nedlukninger alligevel formået at skabe skakaktiviteter i lokalområdet.
Således har man igangsat turneringer online. Bl. a. har man gennemført et kommunemesterskab,
hvor spillere fra Faxe Kommunes to klubber Haslev og Faxe har deltaget. Dette har haft den lokale
presses bevågenhed, således at der har været flere reportager med billeder i avisen.

Faxe Skakklub er således et godt bevis på, hvordan man på en ny måde kan komme udvikle vores
fælles passion for skakken i en svær periode.
Til slut: Her skal lyde en tak til alle, der er mødt op, ligesom alle de lokale ildsjæle ude i klubberne
også skal have en stor tak for deres indsats. Uden jer var det aldrig gået.
Til bestyrelsen skal også lyde en stor tak for en meget konstruktiv og inspirerende samarbejde. Jeg
er meget glad for at sidde i bestyrelse med jer. Det er en fornøjelse. TAK!
Og til allersidst: Tak til Hans for endnu en gang at hjælpe os med lokaler til dette møde!

BILAG 2 – Regnskab:
2. Hovedskreds
Driftsregnskab for perioden 1/1 - 31/12 2020
INDTÆGTER:
Kontingent fra klubberne
Kontingent fra enkeltmedlemmer
Holdturneringen
Renteindtægter/udbytte værdipapirer
Andre indtægter
Indtægter ialt
UDGIFTER
Kontingent til DSU
Medlemsfremmende aktiviteter
Delegeretmøde/bestyrelse
Ungdomsaktiviteter
Holdturneringen
EMT konkurrencen
Pokalturnering
Divisionstilskud
Diverse
Udgifter ialt
Driftsresultat

REGNSKAB
2020
270.752,00
400,00
6.750,00
384,00
663,26
278.949,26

REGNSKAB Budget
2019
2020
277.424,50 274.000,00
1.280,00
800,00
9.500,00 10.000,00
1.843,20
500,00
383,92
0,00
290.431,62 285.300,00

238.260,00
0,00
10.583,85
2.293,00
6.750,00
2.500,00
1.400,00
6.185,78
2.171,00
270.143,63

242.645,00 240.000,00
1.800,00
2.000,00
12.985,45
9.000,00
8.574,53
7.000,00
9.194,50
8.500,00
2.500,00
2.500,00
3.915,00
4.000,00
5.508,34
5.180,00
1.743,00
1.000,00
288.865,82 279.180,00

8.805,63

1.565,80

REGNSKAB
2020
57.474,45
21.373,71
0,00
80.444,24
159.292,40

REGNSKAB
2019
48.556,58
21.289,71
1.280,00
79.810,48
150.936,77

150.486,77
0,00
8.805,63
159.292,40

148.920,97
450,00
1.565,80
150.936,77

Status pr. d.d.
AKTIVER
Bankkonto 1
Depotbankkonto
Tilgodehavende
768 Investeringsbeviser, kurs 104,75
AKTIVER ialt
PASSIVER
Primo
Gæld
Årets resultat
PASSIVER ialt

6.120,00

Revisorer:

Kasserer:

Bruno Sørensen:

Bjarne Haar:

Søren Dyberg Larsen:

BILAG 3 – Holdturnering:

Beretning Holdturnering 2020/2021
Covid 19 satte en stopper for sæsonens holdturnering.
Allerede ved tilmelding måtte jeg konstatere at mange ikke kunne/ville/turde spille holdkampe og
det er ganske forståeligt og helt i orden. Det bevirkede at ingen af rækkerne kunne fyldes op. Trods
ihærdigt forsøg fra turneringsleder og flere klubber lykkedes det ikke at gennemføre turneringen, da
vi ret tidligt blev ramt af en række restriktioner. Holdleder og bestyrelse valgte så helt at aflyse
turneringen. De kampe der var spillet blev ratet.
Det giver jo så nogle udfordringer med denne sæsons rækker. Jeg har valgt at alle hold i grupperne
fra sidste sæson placeres i samme grupper i den kommende sæson. For at få fyldt grupperne op
hentes hold fra grupperne i sæsonen 19/20, men det afhænger jo af tilmeldingerne. Jeg vil dog søge
at gøre det så sportslig korrekt som muligt. Jeg håber stor forståelse for situationen og særlig en god
opbakning med mange tilmeldinger.

