
                     Fur, den 29. januar 2016 

 

Til Dansk Skak Unions Forretningsudvalg 

 

Sekretariat – eller et alternativ hertil 

På HB-mødet den 29. november 2015 luftedes på initiativ af unionens kasserer 

spørgsmålet om etablering af et sekretariat for Dansk Skak Union. 

Det er som bekendt et spørgsmål, der har været oppe at vende flere gange inden for 

i hvert fald de sidste ca. 20 år. Senest har tanken dog mig bekendt ligget stille i nogle 

år. 

Med det medlemstal vi har i dag, sammenlignet med omkring 1983, hvor vi toppede 

med noget mere end det dobbelte antal medlemmer finder jeg det vanskeligt at ar-

gumentere for, at der netop nu er behov for en varig sekretariatsfunktion. Dette skal 

også ses i lyset af, at kommunikationen i dag alt andet lige er væsentligt lettere på 

grund af IT-udviklingen. Der skal ikke længere kopieres, puttes i kuverter og rendes 

på posthuset, og det gælder for både formand, kasserer og sekretær, ja hele FU og 

for den sags skyld HB.  

Det er i hvert fald sikkert, at det vil blive dyrt med løn, feriepenge mv, eventuelt hus-

leje mv. Hvis man kan finde den rette person, er det vel ikke sandsynligt at kunne få 

ham/hende for under 350.000 kr. årligt + feriepenge og pensionsbidrag mv. Det kan 

heller ikke påregnes at undgå en vis husleje + el og varme til drift af kontoret. Alt i 

alt vil 500.000 i årlig udgift være meget realistisk. Med det nuværende medlemstal, 

og det er det, der må tages udgangspunkt i, svarer det til, at der er brug for over 100 

kr. mere årligt fra hvert medlem – vel at mærke uden den mindste grad af sikkerhed 

for, at etableringen af et sekretariat i sig selv kan medføre medlemsfremgang. 

Uanset hvor et eventuelt sekretariat placeres, bliver der let tale om mere kringlede 

forretningsgange mellem navnlig sekretariatet og unionens formand, også uanset IT-

udviklingen. En person mere skal inddrages i de samme spørgsmål. 

Det skal medgives, at i hvert fald dele af FU sidder med betydelige arbejdsbyrder, 

samtidig med, at de har civile fuldtidsjobs og i større eller mindre omfang familie-

mæssige forpligtelser. Men det havde FU også i 1983, og det er jo i hvert fald ikke et 



stigende medlemstal, der kan have medført en forøgelse af byrderne. Jeg respekte-

rer og anerkender i øvrigt fuldt ud det store arbejde, som FU udfører i dag. 

Men efter det, jeg oven for har anført, kan jeg ikke støtte tanken om et sekretariat, 

men kan i stedet pege på et alternativ til brug for den nuværende situation: 

Unionens store problem er det faldende medlemstal, og der er behov for en med-

lemskampagne til gennemførelse i 2016. Det kan overvejes som en knytnæveindsats 

at ansætte en kampagneleder, formentlig på fuld tid, i 10-12 måneder med den ene 

opgave at lede og styre en medlemskampagne. Prisen er måske 350.000 kr. + ferie-

penge og pension samt udgifter til kampagnemateriale, transport og telefon. Jobbet 

kan passes fra den private bopæl uden huslejeudgifter. Her er der vel at mærke tale 

om en engangsudgift. Med en beskrivelse af stillingens indhold sikres det, at beløbet 

udelukkende medgår til breddearbejde i form af rekruttering af medlemmer med 

fokus på f.eks. nuværende og tidligere skoleskakspillere, tidligere unionsmedlem-

mer, pensionister, uddannelsesinstitutioner, større virksomheder m.v. 

Jeg håber, at man vil lade indholdet af dette notat indgå i de kommende overvejel-

ser. 

 

       Morten Fabrin 

Formand for 9. hovedkreds   

 

    


