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1. Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

PJ oplyste, at RBC vil fungere som mødeleder ligesom sidste HB-møde. 

 

2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 30. august 2015 
 

PR nævnte, at hans spørgsmål vedrørende Yes2Chess er blevet misforstået og opfattet som en mis-

tillid til Peter Stuhr.  

 

PR’s hensigt med spørgsmålet var udelukkende at få belyst, hvem der er økonomisk ansvarlig i pro-

jektet. 

 

3. Resultat af mailafstemning siden sidste HB-møde 
 

Der har været fremsendt en mailforespørgsel til HB angående Thomas Vestergaards indtrædelse i 

Divisionsturneringens turneringskomite i stedet for Kim Skånning. Dette blev enstemmigt god-

kendt. 

 

4. Forretningsudvalgets beretning 
 

FIDE har indført nogle nye regler, der kræver en FIDE-trainer licens for at få adgang til turnerings-

salen ved FIDE’s internationale mesterskaber. Thomas Schou-Moldt har derfor gennemgået kurset 

og er blevet indstillet til den næsthøjeste trænerlicens. Mads Boe og Tavs Bjerre har også tidligere 

på året gennemgået kurset i forbindelse med Ungdoms EM. 

 

Der har været en kritik af en langsom nyhedsopdatering på skak.dk. Det bemærkes, at nyhedsredak-

tøren er ansat på deltid og har et andet arbejde ved siden af. Årsagen til sene opdateringer fra Hold-

EM var i mange tilfælde, at der kom meget sent på af aftenen opdateringer fra Island. 

 

Der har været rejst en kritik af holdudtagelsen i forbindelse med Hold-EM i åben række. Det er 

landstræneren, der udtager holdet suverænt og han står naturligvis til ansvar for sine beslutninger. 

 

Der er stadig lidt international røre omkring FIDE. Blandt andet er Kasparov blevet udelukket i 2 år 

og USA har erklæret FIDE-præsidenten uønsket i USA. 

 

PJ oplyste, at han regner med at deltage i FIDE-kongressen i forbindelse med OL i 2016. 

 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 
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5. Økonomi 
 

RBC oplyste, at Hold-EM i åben række er blevet dyrt – foreløbig er det løbet op i 140.000 kr., hvil-

ket er noget over budgettet. Dette giver grundlag for nogle overvejelser – blandt andet omkring ho-

norarerne for at spille på landsholdet. 

 

RBC oplyste at Buusmann’s fond er tømt og at Gudrun Levalds fond også skal tømmes. Levalds 

fond skal bruges til at støtte kvinders deltagelse i internationale turneringer. Foreløbig har fonden 

dækket overforbruget ved Hold-EM i kvinderækken. 

 

Der er endnu ikke noget nyt omkring arven fra Hartvig Nielsen og hustru, idet det trækker ud i skif-

teretten. 

 

CA spurgte om man bare kan overskride budgettet uden at spørge først. RBC svarede, at han også 

gerne ville have været spurgt først. 

 

RBC oplyste, at der var mange muligheder for at spare på udgifterne til Hold-EM i åben række og 

at der herudover også var brugt penge fra elitebudgettet. 

 

MF mente, at det måske er i strid med fondenes oprindelige fundats, at pengene bare går ind i den 

daglige drift. 

 

RBC oplyste, at pengene fra fondene vil komme til at fremstå i regnskabet som en ekstraordinær 

indtægt. Det kan stadig rent regnskabsteknisk stadig sikres, at pengene bliver brugt i overensstem-

melse med givers oprindelige ønsker. 

 

RBC oplyste, at posten i regnskabet vedrørende Europa-Cup dækker over indskuddet for 2 hold. De 

øvrige udgifter i forbindelse med Europa-Cup er dækket af klubberne selv. 

 

SH ønskede at få oplyst hvor skaksalget var i regnskabet. RBC oplyste, at skaksalget endnu ikke 

indgår i regnskabet. 

 

MF spurgte til en post omkring U-DM. RBC oplyste, at det er en indtægt, som skal drøftes med U-

landstræneren. 

 

HMP spurgte til sponsorindtægten vedrørende DM. RBC oplyste, at indtægten er DSU’s andel. 

 

RBC oplyste, at han mener at regnskabet i øvrigt følger nogenlunde forventningerne. 

 

6. Budget 
 

Der er udsendt et opdateret budget efter sidste HB-møde. 

 

Der er ikke indkommet ændringsforslag fra hovedkredsene. 
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Der er kommet et estimat fra Michael Nielsen over udgifter i det kommende år ud fra en ønskeliste 

til ændringer. Udgifterne dækker blandt andet implementering af et Schweizersystem, hvis det er 

muligt at bruge en eksisterende motor fra FIDE. 

 

Det er stadig for let at lave fejl i kartotekssystemet og derfor er det også for tidligt at give adgang til 

at alle klubber kan rette direkte i systemet. 

 

KP spurgte om man kunne lave et kursus for kartoteksførerne. RBC oplyste, at der har været afholdt 

et kursus og at det nu er meningen, at den gamle kartoteksfører skal forestå oplæringen af den nye 

kartoteksfører i systemet. 

 

PW anførte, at det kunne være rart, at man let kan identificere U-GP turneringerne i turneringssy-

stemet. 

 

PJ oplyste, at der pt er nogle udfordringer omkring tilmelding af nye spillere i turneringssystemet. 

Det skal bringes i orden snarest. 

 

PR mente, at der er mangelfulde søgefaciliteter i rating- og kartotekssystemet. 

 

IT-udviklingsbudgettet ønskes sat op fra 25.000 kr. til 75.000 kr. i 2016.  

 

PJ ønskede, at budgettet til stævneledelse i forbindelse med DM sættes op fra 15.000 kr. til 20.000 

kr. fra 2016.  

 

RBC oplyste, at der nu budgetteres med et underskud på 145.000 kr. for 2016 og at det derfor bliver 

nødvendigt at snakke om kontingentforhøjelse for 2016.  

 

HMP mente, at vi skal tage en tilstrækkelig kontingentstigning, hvis vi skal ud og bede om yderli-

gere kontingent. 

 

MF mente, at vi godt kan spare på eliteaktiviteterne. 

 

PW nævnte, at vi bliver færre og færre medlemmer og derfor bliver budgettet også mindre og min-

dre. 

 

RBC anførte, at en kontingentstigning nu er mere udtryk for rettidig omhu end lapning af huller. 

 

SH mente, at vi skal bede om kontingentstigning nu. 

 

MF mente, at vi skal argumentere med breddeskak og medlemshvervning. 

 

BS mente ikke, at der er en fare for en sammenblanding af kontingentstigning. 

 

NSL mente ikke, at vi behøver at varsle størrelsen på kontingentstigningen inden d. 1. februar.  

 

PW mente, at vi skal varsle kontingentstigning til d. februar og så fastsætte størrelsen på stigningen 

senere. 
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PJ og RBC er enig i PW’s synspunkt. 

 

Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

7. Støtteregler 
 

SH brød sig ikke om formuleringen omkring ”politikere og erhvervsfolk”. Der var bred enighed om 

at buge ordet ”beslutningstagere” i stedet. 

 

Der skal ske livedækning af et passende antal partier. 

 

SH spurgte til hvad ”særlige tiltag” dækker over. PJ oplyste, at det kun er fantasien, der sætter be-

grænsningerne. 

 

Forslaget har virkning for turneringer, der starter den 1. januar 2017 eller senere. 

 

Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

8. Divisionsturneringen 
 

HMP efterlyste mere livetransmission af partierne i skakligaen. 

 

PJ redegjorde for de tekniske udfordringer, der er forbundet med livedækningen af partierne, men 

anerkendte, at det er et problem, at der ikke er mere livedækning. 

 

SH mente, at man måske skulle favorisere de klubber der vil lave livedækning af partierne. 

 

HMP var enig i dette. 

 

SH mente, at Dansk Skak Union alternativt kunne dække udgifterne til livedækningen. 

 

PR mente, at vi må kunne ytre ønsker om at dem, der afvikler halve eller hele dobbeltrunder i skak-

ligaen kan levere livedækning af partierne. 

 

PW bemærkede, at det i forvejen er en stor udgift for klubberne at deltage i skakligaen og at yderli-

gere udgifter derfor nok ikke er kærkomne.  

 

PJ mente, at det er klubbernes ansvar at sikre at der bliver sendt live fra skakligaen. 

 

9. Ændring af ratingreglement 
 

CA motiverede kort forslaget fra 6. hovedkreds. 

 

MF spurgte til prisen for ændring af IT-systemet. PJ oplyste, at prisen er ca. 1.000 kr. 
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TP mente, at vi skal have harmoniseret ratingreglementet. 

 

AO foreslog, at vi arbejder med en ikrafttrædelse pr. 1. juli 2016.  

 

RBC foreslog, at vi udskyder vedtagelsen til næste HB-møde. 

 

Regeludvalget + PR+ CA laver et forslag til reglementsændring. 

 

10. Harmonisering af reglementer for hurtigskak-DM 
 

MF vil foretrække, at mesterskabet ved ligestilling afgøres ved omkamp. 

 

PJ mente, at man godt kan spille omkamp, hvis man skal ud i yderste korrektion i stedet for lod-

trækning. Omkampen skal så være 2 x 3 min + 2 sec. Ved fortsat ligestilling et parti armageddon 5-

6 min. 

 

SH spurgte til hvordan kvindeudvalget stillede sig til forsalget. PW oplyste, at kvindeudvalget også 

har undret sig over forskellen i reglementerne. 

 

Forslaget til reglement for kvindernes hurtigskak DM blev derefter enstemmigt godkendt, dog såle-

des at der anvendes omkamp i yderste korrektion i stedet for lodtrækning. 

 

Forslaget til reglement for DM i hurtigskak i åben række blev også enstemmigt godkendt, dog også 

således at der anvendes omkamp i yderste korrektion i stedet for lodtrækning. 

 

11. Ændring af Skakhåndbogens afsnit 1 
 

NSL bemærkede, at der i det fremsendte forslag i Skakhåndbogen anvendes ordene ”junior” og 

”ungdom” lidt i flæng. Det blev besluttet, at dette skal ensrettes i forbindelse med en kommende 

gennemgribende gennemgang af Skakhåndbogens samlede afsnit. 

 

Det udsendte forslag blev gennemgået punkt for punkt og rettet løbende på bilaget, som er vedlagt i 

endelig version til nærværende referat. 

 

Det blev aftalt, at FU laver et forslag til ændring af lovene til Delegeretmødet i påsken 2016 vedrø-

rende skaknævnet. 

 

12. Flytning af gamle holdturneringer 
 

PJ orienterede om baggrunden for forslaget. 

 

Der var ingen kommentarer. 
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Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

13. Seminaropfølgning 
 

AO udleverede sine foreløbige notater fra Bjarne Jensens indlæg om lørdagen. 

 

BS fortalte om en tidligere samtale med Sune Berg Hansen og opfordrede til at få lavet en aftale 

med Sune til et senere HB-møde. Man kan eventuelt lave en seminardag i forbindelse med februar-

mødet. 

 

MF mente, at det er en god ide. 

 

PJ oplyste, at FU har et ønske om en generel debat omkring elitepolitik og at denne generelle debat 

skal strække sig over en længere periode. Der ønskes en langsigtet elitepolitik. 

 

MF er indforstået med at vi skal snakke elitepolitik på længere sigt, men lige nu er det vigtigste at få 

evalueret Hold-EM.  

 

PJ oplyste, at deltagerne, som sædvanlig er blevet bedt om at aflevere evalueringsskemaer. Eliteud-

valget vil herefter snakke med landstrænerne. 

 

MF støtter, at der bliver igangsat en eller anden form for medlemskampagne.  

 

RBC er i tvivl om Dansk Skak Union har den organisation, der skal til for at kunne løfte opgaven 

omkring en medlemskampagne. Vi har været der før og har brug for en ansat til at klare opgaven, 

faktisk har vi brug for et sekretariat.  

 

SH erklærede sig enig i dette synspunkt. 

 

HMP synes at det er en god ide med et sekretariat, men er i tvivl om hvorvidt vi kan få ideen om et 

sekretariat igennem på samme delegeretmøde som anmodningen om en kontingentstigning.  

 

RBC mener, at løsningen er ærlighed og at hele HB bakker op om sekretariatsideen på Delegeret-

mødet. 

 

AO er enig i RBC’s synspunkter. 

 

KP vil også gerne støtte ideen om et sekretariat, men mener ikke, at det skal finansieres udelukken-

de med kontingentstigninger. Vi skal også kigge budgettet efter for eventuelle besparelser. 

 

PJ orienterede om de tidligere planer omkring udvidet ansættelse af Thomas Vestergaard reelt ville 

have medført et etableret sekretariat. 

 

NSL har tidligere været en stor tilhænger af et sekretariat. Der er efter hans mening ikke nogen tvivl 

om at vi skal have ansat en person, men vi skal være helt klare på hvilke opgaver vi skal have udført 

i et sekretariat. 
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PW mener, at vi skal have en person, der skal sikre, at tingene bliver udført i stedet for, at vi i dag 

skal vente på, at vi får tid til at lave arbejdet selv. 

 

CA er grundlæggende enig i, at vi skal have et sekretariat, men mener, at der er ting, der er meget 

vigtigere lige nu end at etablere et sekretariat. 

 

SH mener, at der er rigelige arbejdsopgaver til et sekretariat, så man skal ikke forvente, at der vil 

ske en mindskelse af FU/HB’s arbejdsopgaver selvom man får etableret et sekretariat. 

 

RBC ønsker, at HB taler videre om et eventuelt sekretariat i på seminardagen i forbindelse med det 

næste HB-møde i februar. 

 

HMP mente, at det ikke som tidligere kan være det store problem med placeringen. Tiderne og den 

teknologiske udvikling er meget anderledes nu. 

 

14. Nyt fra hovedkredsene 
 

1. Hovedkreds:  

 

Der har været afholdt KM i lyn med Janus Christensen som vinder. 

 

Holdturneringen er kommet godt i gang med 43 8-mands hold og 7. 4-mands hold samt en junior-

holdturnering med god tilslutning. 

 

Der har været afholdt U-DM med Nørrebro og Amager som arrangører. 

 

K41 har afholdt hurtigskak DM for seniorer i september. 

 

Der har været afholdt den første U-GP turnering. 

 

Der er kommet en ny sponsor for Copenhagen Chess Festival i form af Xtracon. 

 

 

2. Hovedkreds: 

 

Der har været en medlemsnedgang. 

 

Holdturneringen er kommet i gang, om end med lidt svingende tilslutning på grund af problemer 

med de store afstande i hovedkredsen. 

 

Der har endnu ikke været afholdt en U-GP turnering. Den kommer på lørdag og der er planlagt 3 

mere. 

 

Der er stadig en del skrantende klubber, hvis medlemstal nærmer sig smertegrænsen. 

 

 

3. Hovedkreds: 
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Der har været afholdt Odensemesterskab med 101 deltagere, hvilket er rekord. 

 

Holdturneringen er kommet godt i gang med nogenlunde samme deltagerantal som sidste år. 

 

Der har været lidt problemer med finde pladser i kalenderen til U-GP turneringer, men det skal nok 

lykkes. 

 

 

6. Hovedkreds: 

 

Der er mistet voksne medlemmer, men det er lidt usikkert hvor meget det skyldes, at de er blevet 

seniorer, idet denne kategori er steget. Der er nogenlunde status quo på junior/ungdomssiden. 

 

Man er meget fortrøstningsfuld med hensyn til Yes2Chess-projektet. Det skal nok blive godt. 

 

Der har været lidt problemer omkring en måde at afvikle U-GP turneringerne på, men nu er der la-

vet en aftale med Aarhus Skoleskak om at hovedkredsen kan bruge deres turneringer. 

 

Mads Boe afholder den sidste træningssamling for ungdomsspillere i Chess House i december, men 

det forlyder fra Chess House, at de vil sikre, at træningssamlingerne også fortsætter i det nye år. 

 

Der er gang i nogle tiltag for at forsøge at booste deltagelsen i Aarhusmesterskabet i 2016.  

 

 

7. Hovedkreds: 

 

Medlemstallet er stigende. Der er kommet en ny klub i Brønderslev og Frederikshavn er igen med i 

holdturneringen. 

 

Man er meget glade for det nye holdturneringssystem. 

 

Der har været et arrangement med Curt Hansen i forbindelse med Tall Ship Race i august. 

 

Der har været et arrangement med Sune Berg Hansen på Nordkraft i forbindelse med Fischer-filmen 

samt en fællesspisning i samme anledning. 

 

 

8. Hovedkreds: 

 

Medlemstallet ser fornuftigt ud. 

 

Holdturneringen er godt i gang og man er meget glade for det nye holdturneringssystem. 

 

Man har fået en henvendelse fra en mand uden for bestyrelsen med et tilbud om at arrangere et 

dommerkursus i hovedkredsen, hvilken man har taget imod med glæde. 
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Nordsjællandsmesterskabet afvikles som en weekendturnering i januar og man håber på en rigtig 

god tilslutning. 

 

 

9. Hovedkreds: 

 

Man er meget glade for det nye holdturneringssystem. 

 

Vægten i hovedkredsen har ligget på de lokale turneringer, hvor der har været god tilslutning. 

 

Der har været en svag nedgang i medlemstallet. 

 

Man har valgt at hægte sig på 6. Hovedkreds’s løsning omkring U-GP turneringerne. 

 

 

Sydjysk Hovedkreds: 

 

Man arbejder på at skabe en fælles kultur i den nye hovedkreds. Det er godt på vej og man har fået 

valgt en bestyrelse på tværs af de gamle hovedkredse. 

 

Medlemstallet er faldet meget i forhold til for et år siden, hvilket skyldes at der er nogle klubber, der 

har måtte lukke. Der er stadig nogle skrantende klubber. 

 

Man er meget glade for det nye holdturneringssystem. 

 

Holdturneringen er i gang, men desværre var der i år ikke tilstrækkelig tilslutning til c-rækken, som 

tidligere har været forbeholdt skoleskakhold. Der var kun 2 tilmeldte hold. 

 

Syd GP i hurtigskak kører igen i år, dog med en lidt svagere tilslutning end tidligere. Man håber at 

det vender i forbindelse med juleturneringen i Vojens. 

 

Der har været afholdt U-GP på Stensballeskolen i Horsens. 

 

15. Eventuelt 
 

Der var ingen bemærkninger under dette punkt. 

 

RBC takkede for god ro og orden. 


