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Referat af hovedbestyrelsesmøde søndag d. 8. februar 2015 kl. 10:30 på 
  
Hotel Svendborg  
Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.  
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referatet af HB mødet 23. november 2014 

3. Forretningsudvalgets beretning  

4. Økonomi og Regnskab 

5. Turneringssystemet 

6. Divisionsturneringen 

7. Entercard projekt 

8. Rating reglementet 

9. Opfølgning på seminar emner 

10. Hæderstegn og Initiativpræmier 

11. Nyt fra hovedkredsene 

12. Eventuelt 

 

Deltagere: 
 
FU 

Lars-Henrik Bech Hansen  
René Baarup-Christensen 
Tom Skovgaard  
Poul Jacobsen  
Aage Olsen (afbud) 
 
1. HK: Peter Olsen *  
2. HK: Niels Steen Larsen  
3. HK: Hans Milter Pedersen 
4. HK: Kai Bjørnskov 
5. HK: Jean B. Mikkelsen (afbud) 
6. HK: Claus Andersen **  
7. HK: Bjarne Sønderstrup 
8. HK: Per Rasmussen 
9. HK: Jesper D. Christiansen 
 
* =  3 stemmer - ** = 2 stemmer.  
 

 

  

Poul Jacobsen 

Sekretær 

Brovangen 8 

5464  Brenderup 

Tlf. 4083 3616 
sekretaer@skak.dk 

www.dsu.dk  
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Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  
Velkomst ved formanden, som meddelte at der var afbud fra Aage Olsen og Jean B. 
Mikkelsen, mens 7. Hovedkreds var repræsenteret ved Bjarne Sønderstrup, da formand 
Bent Sørensen spillede med ved Senior DM. 
  
FU havde et ekstra punkt til dagsordenen, nemlig en henvendelse om et Entercard projekt, 
hvilket blev tilføjet som et nyt pkt. 7. 
 

2. Godkendelse af referatet af HB mødet 23. november 2014 
Referat godkendt uden bemærkninger. 
 

3. Forretningsudvalgets beretning  
Distributionen af Skakbladet kan muligvis gøres billigere. FU undersøger pt. henvendelser 
herom fra bl.a. et firma ved navn Porto Partner, som lover betydelige besparelser. Vi 
undersøger endvidere, via det Svenske forbund, en mulighed for at få bladet udsendt fra et 
andet land, som har væsentlig lavere portosatser. 
I Divisionsturneringen har en udsat kamp i Xtracon Skakligaen givet anledning til 
alenlange debatter om dels rimeligheden af udsættelsen, dels om vanskeligheder ved at 
enes om en ny spilledato. Sagen kom både i turneringskomiteen og efterfølgende for 
Skaknævnet, inden der blev fundet en endelig løsning. 
Pokalfinalen forsøger vi i 2015 at afvikle på Hotel Svendborg, der er måske nogle 
rejsetidsproblemer med tog, men der arbejdes sammen med Hotellet på at tilbyde 
togrejsende en busløsning til sidste del af rejsen, så vi kan komme tilpas tidligt i gang med 
at spille. 
DM arrangementet udvikler sig planmæssigt. Poul Jacobsen er færdig med hotelaftalen, 
Oddset aftalen er atter på plads, og de nye grupper som introduceres i år er der taget pænt 
imod, især er det glædeligt at der nu allerede er 9 tilmeldte, deriblandt 3 landsholdsspillere 
til kvinde DM klassen.  
Der er lavet afsluttende aftaler med Bjørn Laursen omkring hans fratrædelse, herunder 
inviterer Unionen til reception, åbent hus, på DM spillestedet påske lørdag, efter runden i 
veteranklassen.  
Kontrakten med Thomas Vestergaard om den udvidede ansættelse er ved at være på plads, 
der resterer nogle tekniske afklaringer, men han er allerede gået lidt op i tid, så det forløber 
planmæssigt. 
Inspireret af en Facebook debat om videoinstruktion varsler FU at der skal ske en indsats 
med at lave instruktionsvideoer om diverse ting, når der bliver lidt tidsmæssigt plads hertil 
i organisationen. Formanden anbefalede i den forbindelse en instruktionsvideo fra hans 
facebookside, hvor man bliver undervist i at indstille et DGT ur til divisionsskakkens 
betænkningstid. 
FIDE indbyder til kongres i Abu Dhabi til august, formanden forventer ikke at deltage i 
den. FIDE har sat mere skub i deres skakserver, og man kan nu mod erhverve sig titler 
målrettet denne. Der er endvidere mulighed for at kvalificere sig til 3 worldcup pladser i 
2017 via serveren. 
ECU kongres på Island under EM for hold i november, her forventer formanden at deltage.  
Nordisk mesterskab forventes at kvalificere 2 pladser til World Cup, men det er endnu ikke 
endeligt besluttet.  Magnus Carlsen for femte gang udnævnt til årets skakspiller i Norden.  
4 ansøgninger til internationale turneringer i 2015, Chess House, Xtracon, CCC og 
Politiken Cup, der støttes med 10.000 pr. turnering, dog får Politiken Cup 25.000.  
 
ChessBase har kontaktet udvalgte turneringsarrangører for et samarbejde omkring 
promovering af disse og livetransmissioner af partier, mod markedsføringsbistand af 
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ChessBase’s egne produkter. DSU formanden samler trådene på turneringernes vegne og 
tager forhandlingen med ChessBase.  
Kartotekssystemet er ændret så der nu kan registreres advarsler og karantæner i det. FU 
har i går modtaget et bud på hvad holdskaksystemet kommer til koste, det skal drøftes 
senere på dagsordenen. 
Der er ikke indkommet forslag til delegeretmødet. 
Vagn Lauritsen er kommet godt i gang med dommeruddannelsesarbejdet, og overvejer en 
modernisering af uddannelsesmaterialet så det tilpasses den moderne virkelighed, og bl.a. 
kommer til at introducere deltagerne for vort turneringssystem. Vedrørende dommere så 
forestår der også et kommende opklaringsarbejde omkring hvilke dommere der er aktive 
eller passive, om de er færdiguddannede etc. Der er fortsat overvejelser om at tilbyde 
efteruddannelseskurser, så de kommende år byder forhåbentlig på aktiviteter på det 
område. 
Claus Andersen spørger om der udstedes beviser til nyuddannede dommere. Poul Jacobsen 
oplyser at det er tanken at genoptage den gode tradition med at give folk et bevis på 
erhvervet uddannelse. 
 
Jesper Dürr spørger om ikke Skaknævnets kendelse vedrørende den udsatte kamp i 
Skakligaen bør på www.divisonsskak.dk – som det er lige nu med kun et link til kendelsen 
mener han den ligger gemt af vejen og er placeret stærkt nedtonet. Formanden tilkendegav 
at det måske i dette tilfælde kunne være fornuftigt at placere kendelsen såvel på skak.dk 
som på www.divisionsskak.dk. 
 
Peter Olsen efterlyste ratingtal pr. 1. januar til pokalturneringens brug.  
Hans Milter spurgte til godkendelse af fynske dommeraspiranters eksamensresultater, 
formanden meddelte at alle var godkendt og Vagn Lauritsen i gang med at ekspedere dem. 
 
Claus Andersen spurgte til en opdateret dommerfortegnelse da den tilgængelige er noget 
ufyldestgørende – formanden svarede at der udvikles et omfattende dommer kartoteket i 
forbindelse med Kartoteks- og turneringssystemet, hvor man dels kan finde dommere, dels 
kan orientere sig om hvor aktive de er. 
 
Beretningen herefter enstemmigt godkendt. 
 
 

4. Økonomi og Regnskab 
Kasserer Rene Baarup-Christensen meddeler at unionens regnskab for 2014 udviser et 
aktuelt underskud på ca. 40.000 efter revisionen lørdag den 7. februar, det kan ændres sig 
lidt når revisorerne arbejder videre med tallene. Han havde hellere set et underskud på 
60.000, forstået på den måde at han havde hensat kr. 20.000 fra kvindelandsholdets 
budget til afholdelse i 2015. Dette ønskede revisionen ændret, så de ubrugte midler skal 
indtægtsføres i 2014 og afholdes som ekstra omkostning (= budgetoverskridelse på 
20.000) i 2015.  Hensættelsen skyldes at kvinderne samler sammen til at tage til Hold EM i 
2015.  
Kvindernes ubrugte budget må ikke (for revisorerne) hensættes til senere år, hvorfor der 
opstår en teknisk besparelse i 2014. Derfor behov for en tilsvarende budgetforhøjelse for 
2015.  
Formanden suppelerede med at underskuddet var ca. 100.000 bedre end det meget 
forsigtige budget man havde opereret med, hvilket han finder meget tilfredsstillende. 
 
HB besluttede den ønskede budgetforhøjelse på kr. 20.000. 
 
Skaksalget præsterede et overskud på ca. 17.000 kr. i 2014. 
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Budget for 2015 viser et resultat lige omkring balance – Skaksalget får øgede 
lønomkostninger med ansættelsen af en direktør. 
 
Gudrun Levalds legat, Busmanns legat – bør ændres fordi bankernes gebyrer fremover 
bliver højere, faktisk så høje at det stort set spiser afkastet. 
 
Kassereren anbefaler at HB beslutter at søge Civilstyrelsen om nedlæggelse af de små 
fonde, for herefter at bruge dem efter formålet, hvilket HB tilsluttede sig. 
 
Efterfølgende en længere løs snak om mulige anvendelser af Gudrun Levalds legat, hvor 
HB konkludere at anvendelsen af midlerne skal drøftes igen når tilladelsen til 
nedlæggelsen foreligger. 
 

5. Turneringssystemet, Kartotekssystemet, Holdskaksystemet. 
Formanden redegjorde for igangværende ændringsarbejder, og fremadrettede arbejder på 
baggrund at et IT møde afholdt mellem Michael Nielsen og DSUs projektansvarlige, som 
for kartoteksprogrammets vedkommende er kassereren og turneringssystemet er 
formanden. Desuden deltog superbrugere i form af Thomas Larsen, Tom Skovgaard og 
Poul Jacobsen. 
 

6. Efter grundig gennemgang og spørgetid blev HB herefter oplyst om at der skal budgetteres 
med merudgift på 40.000 kr. i 2015, hvis der skal etableres et køreklart holdskaksystem til 
ibrugtagen 1/10 2015.  
 
HB besluttede den nødvendige tillægsbevilling enstemmigt, formanden takkede for 
beslutningen, og var meget optimistisk med hensyn til at få systemet færdigt rettidigt. 
 
Poul Jacobsen foreslog afholdelse af holdturneringsleder seminar som optakt til 
testperiode for det nye holdskaksystem, og f.eks. bruge deres respektive tidligere 
holdturneringer som testemner. Seminar kan afholdes i slutningen af august eller starten 
af september. Beslutning om seminaret skal træffes på påskemødet.  
 

7. Divisionsturneringen 
Divisionsturneringsudvalgets forslag til divisionsturneringsdatoer behandlet og vedtaget. 
 
Forslag fra Bent Sørensen om at der tilstræbes midtvejskampe i første division gruppe 2, 
begrundet med de meget store afstande fra Nordjylland til grænsen. HB ser gerne at der 
tilstræbes hensigtsmæssige midtvejsrunder, i håb om at der kan arrangeres fællesstævne 
ca. midtvejs. 
 

8. Entercard projekt orientering 
Formanden redegjorde for projektet som første gang blev præsenteret for over ½ år siden, 
hvor det i første omgang blev regnet for mere egnet til Skoleskakken. Entercard er nu vendt 
tilbage til DSU med oplæg til samarbejde omkring projektet. Kort fortalt er det et projekt af 
engelsk oprindelse som går ud på at producere flere skakspillere gennem 
undervisningstiltag. Umiddelbart en voldsom opgave som DSU ikke er gearet til at 
håndtere, men måske er det muligt at lave det i samarbejde mellem DSU og Køge 
Skakskole, som jo allerede arbejder med undervisning som en genvej til at få flere 
medlemmer i klubberne.  
Hvis Køge Skakskole er friske på at gøre forsøget med at løfte opgaven vil det give 
mulighed for at unionen ad den vej kan få iværksat nogle opmærksomheds- og 
medlemsskabende tiltag ud over landet, alt sammen financieret af kreditkortfirmaet 
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Entercard.   
Hvis HB kan tilslutte sig at FU arbejder videre med projektet, ønsker FU at lade det få 
indvirkning på de næste års placering af Ungdoms DM. Det er sådan at der til 2015 
forelægger ansøgninger fra Randers, Køge Skakskole og Nørrebro-Amager om at afvikle. 
Skanderborg har lige afviklet, og FU synes derfor det kunne være fint, forudsat Køge har 
mod på Entercard projektet, at placere Ungdoms DM 2015 på Nørrebro-Amager og så 
tilbyde Køge Skakskole at afvikle i 2016, hvor Ungdoms DM så kunne bruges til at markere 
manifesteringen af Entercard projektet. 
 
HB gav efter en lang debat tilsagn til at DSU kan tage kontakt til Køge Skakskole mht. på 
samarbejde omkring igangsætning af projektet. 
 
Der var ikke helt tilslutning til FUs placering af Ungdoms DM, så derfor blev der forlangt 
afstemning om FUs indstilling om at sammenkæde Entercard Projektet og Ungdoms DM i 
2015 & 2016 hos henholdsvis Nørrebro-Amager og Køge Skakskole. 
 

 HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6 HK7 HK8 HK9 FU1 FU2 FU3 FU4 FU5 
I 

alt 

Stemmer 3 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0 15 

Ja 3     1   2 1 1   1 1 1 1   12 

Nej                             0 

Blank   1 1           1           3 

Ungdoms DM til Nørrebro-Amager          15 

 
Hermed er det besluttet at U-DM placeres i Nørrebro-Amager 2015 og tilbydes til Køge i 2016.  
 
 

9. Rating reglementet 
 
FU indstiller at bonuskrav i det danske rating system sænkes med 0,5 point, for bedre at 
matche FIDEs ændrede konstanter der er blevet betydeligt forhøjet, hvilket betyder at Elo 
tallene vokser noget højere end det danske tal. 
 
Afstemning om sænkning af bonuskrav med 0,5 point 

          L R T P Å  

 HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6 HK7 HK8 HK9 FU1 FU2 FU3 FU4 FU5 
I 

alt 

Stemmer 3 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0 15 

Ja 3 1 1 1   2   1   1 1 1 1   13 

Nej                 1           1 

Blank             1               1 

Sænkning af Bonuskrav            15 

 
Forslaget om at sænke bonuskrav med 0,5 point vedtaget 
 

Reglen om at man kunne slippe for at få ratet udenlandske turneringer efter forudgående 
turnering ønskes slettet, fordi den efterhånden udnyttes i en grad der ligner misbrug. FUs 
holdning er alle turneringer skal rates dansk så længe man har et dansk ratingsystem. 
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          L R T P Å  

 HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6 HK7 HK8 HK9 FU1 FU2 FU3 FU4 FU5 
I 

alt 

Stemmer 3 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0 17 

Ja 3 1 1 1   2  1   1 1 1 1   14 

Nej                 1           1 

Blank              1               0 

Afskaf mulighed for ikke at rate udenlandske turneringer ad) 3A     15 

                

                

Forslaget er vedtaget, man kan ikke længere undlade dansk rating af udenlandske 
turneringer. 

 

 
 
FU ønsker præciseret at udenlandske spillere der bor i Danmark eller spiller for en dansk 
klub, samt at danske spillere som f. eks. Aagaard der bor i udlandet ikke skal rates dansk. 
 

          L R T P Å  

 HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6 HK7 HK8 HK9 FU1 FU2 FU3 FU4 FU5 
I 

alt 

Stemmer 3 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0 17 

Ja 3 1 1 1 0 2  1   1 1 1 1   14 

Nej                 1           1 

Blank              1               1 

Udenlandske spillere skal ikke rates Dansk ad) 3B 15 

 

Forslaget er vedtaget. 

 
 
Beslutning om indføring af Lyn og hurtigskak rating reglement udsættes til påskemødet 

 

 

10. Opfølgning på seminar emner 
Rene orienterer om at klubinterview endnu ikke er klar til igangsætning. 
 
Ungdoms GP udvalg netop nedsat. Forslag til GP system præsenteret kort. 
Peter Olsen foreslog kodning af noget hjemmeside til GP turneringerne. 
Oplæg til påskemødet med henblik på vedtagelse i august og opstart for den kommende 
sæson. 
 

11. Hæderstegn og Initiativpræmier 
Indgåede indstillinger gennemgået og godkendt til videre behandling. 
 
 

12. Nyt fra hovedkredsene 
 
1.HK 
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Peter Olsen glæder sig over flere hold i Junior holdturneringen, og man breder stævnerne 
lidt ud på forskellige lokaliteter. Mener at klubber som får juniortilskud også bør være 
forpligtede til at afvikle stævner på forskellig vis. 
Rent turneringsmæssigt kører aktiviteterne i hovedkredsen på sædvanlig vis.  
Hovedkredsen leder pt. desperat efter en ny kartoteksfører, men det er svært at friste 
frivillige, så nu efterlyder man via hjemmesiden interesserede kandidater. 
Tallene viser at der er udfordringer med at få børn til at blive ungdomsmedlemmer og 
senere voksen medlemmer. 
 
 
2.HK 
Niels Steen Larsen oplyser at hovedkredsen er ved at finde sine ben efter Leif Jensens 
bortgang. Haslev Skakklub afviklet et flot arrangement i anledning af 100 års 
jubilæumsarrangement. Hovedkreds holdturnering har været udfordrende efter en større 
omstrukturering, nogen har fået meget lange køreture så man har forsøgt at kompensere 
med midtvejsstævner for at mindske de værste køreture. 
Køge Skak Skole får meget god reklame pt., og genererer også medlemmer til 
hovedkredsen.  
 
3.HK 
Hans Milter Pedersen håber bunden er nået for medlemssituationen. Et par klubber er i 
gang med at rydde op i medlemsskaren og havde varslet udmeldelser, hvilket desværre ses 
tydeligt. Glad for at FSUs liveudstyr igen bliver brugt lidt mere, også til breddeskak. 
På forespørgsel fra formanden bekræftede Hans Milter Pedersen at hovedkredsen ville 
forsøge aktivt at motivere flere fynboer til at deltage i turneringen, f. eks. med et 
økonomisk tilskud pr. deltager. 
 
 
4.HK 
Kai Bjørnskov ser at medlemstallet er stabilt, men et par af hovedkredsens klubber er i 
vanskeligheder. Bov Skakklub holder ekstraordinær generalforsamling for at tage stilling til 
om klubben, trods succes i divisionsturneringen skal lukke eller fortsætte.  
Ellers intet at berette fra en hovedkreds hvor tingene kører stille og roligt. 
 
5.HK 
Ingen beretning. 
 
6.HK 
Claus Andersensen beretter om en lille stigning i medlemstallet sammenlignet med et år 
tilbage, hvilket han er tilfreds med. Aktuelt er der Senior DM i Randers og international 
turnering i Chess House. ÅM var i fare for aflysning men blev gennemført med et meget 
lavt deltager tal, 12 stk. 
Forhåbentlig har hovedkredsen snart en ny hjemmeside i luften. 
 
 
7.HK 
Bjarne Sønderstrup finder at hovedkredsens medlemstal rimeligt stabilt, faktisk gået lidt 
frem. Hovedkredsen fik 10 sæt liveudstyr ud af DM og de bliver brugt ved forskellige 
lejligheder. Skoleskak i området går fint, en enkelt skole har endda sendt børn til 
hovedkredsens GP turnering, så det er fint. 
Aalborg Skakforening havde 125 års jubilæum i 2014, og man nåede at fejre med en fest på 
den rigtige side nytåret. Der er lavet en powerpoint i anledning af jubilæet som kan tilgås 
via klubbens hjemmeside. 
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8.HK 
Per Rasmussen noterer sig at medlemstallet er en smule større end for 2 år siden. Roen er 
så småt vendt tilbage i hovedkredsen, måske bedst illustreret ved at nogle nu er begyndt at 
tænke på hovedkredsjubilæum i 2018. Holdturneringen kører planmæssigt, man glæder sig 
til at DSU får et holdskaksystem.  
Sidste udgave af NSU open i januar fik rekorddeltagelse.  
 
 
9.HK 
Jesper Dürr Christiansen stopper som formand, men fortsætter i bestyrelsen med mindre 
tidskrævende opgaver. Generalforsamling 25 marts. 
Medlemstallet i hovedkredsen forekommer stabilt og holdturneringen kører fint med ny 
HT leder ved roret. 
 
 

13. Eventuelt 
DM orientering ved Poul Jacobsen, der kommer forhåbentlig skoleskakstævne på hotellet 
på åbningsdagen.  
 
Poul Jacobsen nævnte omkring dommeruddannelse – at der er behov for undervisning i 
disciplinær sagsbehandling, der er flere eksempler på at sager behandles uden at sikre 
ordentlig skriftlig sagsbehandling. 
 
Formanden omtalte herefter valgene på påskens delegeretmøde, citeret direkte fra 
optagelsen. ”Tom genopstiller ikke til FU, der skal findes en ny kandidat til den post. Jeg 
har selv været i tvivl meget meget længe, i går var jeg også så meget i tvivl at jeg var 
overbevist om at jeg ikke gad. I dag er jeg lidt mere positiv og jeg synes vi har mange 
interessante projekter i gang, så kan jeg finde en ordentlig erstatning for Tom, og det bliver 
svært. Da jeg stillede op i sin tid var det på betingelse af at jeg havde Tom med mig, der 
skal findes en som kan tage et ligeså stort læs som det, fordi ellers så bliver det svært. Så 
har jeg til hensigt og genopstille hvis der kan findes en ordentlig afløser der, også set i lyset 
af at jeg jo rent faktisk har fået nogle poster i både FIDE og ECU som rent faktisk er 4 årige 
fra sidste år af, så vil det være lidt mærkeligt at trække sig øjeblikkeligt efter man er blevet 
valgt ind. Så kan jeg få en mere til FU som rent faktisk kan løfte en hel masse så vil vi gøre 
det, så er der nogle som har gode forslag hører jeg meget gerne om dem meget meget snart. 
Det skulle nødig være tilfældigheder på delegeretmødet som afgør hvem der ender med at 
komme ind, vi skal gerne have nogle kandidater inden da” 
 
Formanden afsluttede herefter mødet. 

 

Ref. Poul Jacobsen 


