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1. Godkendelse af dagsorden 
 

PJ startede med at byde velkommen til Peter Olsen fra 1. hovedkreds, der mødte i stedet for Sigfred 

Haubro. 

 

PJ oplyste, at RBC i dette HB-møde vil fungere som mødeleder. 

 

Det blev besluttet at flytte punkt 4 (økonomi og regnskab) i den oprindelige dagsorden ned til be-

handling efter punkt 10 i den oprindelige dagsorden. 

 

Samtidig blev det besluttet, at behandle punkt 8 (oplæg fra tænketanken), punkt 9 (oplæg fra 9. ho-

vedkreds) og punkt 10 (opfølgning fra seminar) i den oprindelige dagsorden samlet. 

 

Dagsordenen blev herefter godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 29. november 2015 
 

HMP bemærkede, at han savnede sin udtalelse omkring den manglende livedækning i skakligaen i 

indeværende sæson. 

 

På mødet d. 29. november 2015 bemærkede HMP at han var skuffet over den manglende livedæk-

ning i skakligaen, idet det netop var begrundelsen for at adskille skakligaen og de øvrige divisioner 

datomæssigt, at der kunne komme mere livedækning af runderne. 

 

CA mente, at han var blevet fejlciteret under punktet med orientering fra 6. hovedkreds. Han mente 

ikke at han havde udtrykt at han var fortrøstningsfuld med Yes2Chess, men derimod havde været 

kritisk overfor projektet. 

 

På HB-mødet d. 29. november 2015 bemærkede CA i forbindelse med ungdomsskak, at han havde 

stillet nogle forhåbninger til Yes2Chess og efter at have snakket med PW tidligere i dag, mente at 

der er bund for at man kan komme videre med projektet. 

 

3. Forretningsudvalgets beretning 
 

PJ henviste til den udsendte skriftlige beretning. 

 

Arbejdet som webmaster og nyhedsredaktør har været ramt af nogle tekniske problemer, men efter 

en kontakt til vores udbyder og lidt snak frem og tilbage er problemerne nu løst. 

 

Vores kontrakt med XtraCon er udløbet og vi skal have snakket med dem omkring en forlængelse 

af aftalen.  

 

PJ har haft problemer med at modtage DSU-mails, så der er blevet oprettet en ny konto og proble-

merne skulle derfor nu være løst. 
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Palle Skov har fået en mere tidskrævende ansættelse i sit hovedjob og har derfor i samråd med FU 

ønsket, at der ansættes en medredaktør. Palle Skov vil gå ned i tid, men det samlede timetal vil blive 

øget med ca. 3 timer ugentligt. Der vil samlet set blive tale om en styrkelse af Skak.dk, ligesom vi 

skal være mere aktive på de sociale medier, hvor indsatsen for nå ud til ikke-medlemmer skal øges. 

 

Eliteudvalget har holdt evalueringsmøde med landstræneren for herreholdet, Lars Schandorff. 

Landstræneren har allerede taget kontakt til de relevante spillere forud for udtagelsen af OL-holdet, 

forventes udtaget i maj. Det har været svært for landstræneren at manøvrere mellem spillernes krav 

og HB’s krav til økonomi og budget. Der vil fremover være en mere fokus på dette punkt, ligesom 

der er aftalt en tættere kontakt med eliteudvalget. 

 

Kvindelandsholdets træner, Thomas Schou-Moldt, har efter forslag fra Lars Schandorff indvilliget i 

at være delegationsleder i forbindelse med fremtidige OL og Hold-EM i det omfang han selv er til 

stede. 

 

PJ er blevet kontaktet af Aarhus Universitet i anledning af at de har fået en henvendelse fra Bjørn 

Møller Ochsner omkring universitetets ordning for elitesportsudøvere. Det er blevet aftalt med uni-

versitetet, at kriteriet for optagelse er opfyldt, såfremt spilleren har en styrke, der gør at han/hun vil 

være en naturlig del af et skakligahold. Fordelene ved ordningen er, at der gives ekstra tid og stu-

diehjælp. Ordningen er også omtalt i Skakbladet nr. 1 2016. 

 

Martin Percivaldi har efter ansøgning og godkendelse af undervisningsministeriet fået dispensation 

til optagelse på et 4-årigt Team Danmark forløb på gymnasiet. 

 

Planlægningen omkring DM 2016 i Svendborg skrider stille og roligt fremad. Vi har været mere 

skarpe omkring vores økonomiske betingelser i forhold til hotellet og har fået en bedre aftale. 

 

Vores arkiv i Kolding er ved at blive flyttet til Boxit i Kolding. Flytningen forventes fuldført i løbet 

af marts måned 2016. Morten Fabrin, Steen Juul Mortensen samt Claes Løfgren har tilbudt hjælp til 

at gennemgå og systematisere arkivet. Der arbejdes i øjeblikket på at finde nogle egnede lokaler til 

dette formål. Der er pt forhandlinger i gang, men det går lidt trægt. 

 

Der er opstået nogle problemer/usikkerheder mellem pengefolkene i London og de udførende folk i 

Entercard i forbindelse med Yes2Chess-projektet. Kontrakten er underskrevet fra DSU’s side, men 

ønsker kontrakten genforhandlet. Hvis projektet skulle ende med at falde på gulvet, vil der desværre 

være nogle folk i Køge Skakskole, der har udført en masse arbejde forgæves, ligesom der vil også 

være udgifter, der er afholdt forgæves.   

 

Der er spillet en del U-GP turneringer, men der mangler tilsyneladende at blive indberettet nogle af 

dem. PJ har snakket med Michael Nielsen om at få U-GP integreret i turneringssystemet. Der for-

ventes et relativt lille timeforbrug til dette. 

 

Finalestævnet for U-GP forventes afholdt i Middelfart på Fyn d. 21. maj 2016, så det begynder at 

stramme til for de sidste hovedkredse med at få afholdt deres 2 stævner. 

 

PW opfordrede hovedkredsene til snarest at få indberettet resultaterne fra de turneringer, der even-

tuelt er afholdt, men endnu ikke indberettet, samt give ham besked om eventuelle planlagte stævner. 
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PW redegjorde for og fremviste det nuværende system til resultatregistrering i U-GP. 

 

PO mente, at det kunne være praktisk med en opremsning af både de afholdte og de planlagte U-GP 

turneringer. 

 

Hjemmesiden til U-GP ligger pt ikke på DSU’s platform. Det skyldes, at Jacob Pallesen, der har 

lavet hjemmesiden har anvendt KSU’s system. Det er meningen at det skal flyttes over på DSU’s 

platform. 

 

PW oplyste, at han har dispenseret fra kravet om aldersopdeling i 6. hovedkreds, idet der her an-

vendes en kombination af styrke og alder i Aarhus Skoleskaks GP. Dispensationen er givet for at 

komme i gang. Der er også nogle lignende problemer i andre hovedkredse. 

 

PO mente, at de kommende ændringer i hjemmesiden for U-GP måske kan bruges som løftestang 

for at få samlet alle ungdomssiderne. 

 

Lene Wul har opstartet nogle træningssamlinger for ungdomsspillere i området omkring Frederi-

cia/Kolding. Deltagende klubber lægger lokaler til, mens der hentes kompetente undervisere udefra. 

 

Kvindelandsholdets træner, Thomas Schou-Moldt planlægger en tidlig udtagelse af spillerne til OL-

holdet, men det kan godt være at han venter lidt med den 5. og sidste spiller. 

 

Der bliver arrangeret en træningssamling på Tapeten i Ballerup lidt efter samme koncept som i 

Aarhus, men denne gang over 2 dage. 

 

Toril Skytte har skiftet forbund, således at hun fremover repræsenterer Danmark i FIDE-

sammenhæng. Der er dog en karantæneperiode på 2 år i forbindelse med forbundsskifte, medmindre 

man betaler ekstra for at kunne spille med det samme. 

 

På forespørgsel blev det oplyst, at prisen for styrkelse af redaktørposten vil være ca. 35.000 kr. på 

årsbasis. I 2016 vil udgiften være lidt mindre, idet ansættelsen først træder i kraft pr. 1. marts 2016. 

 

PJ oplyste, at Palle skovs stilling er 1/3 af fuld tid, altså 12,33 timer pr. uge. Dette skal nu udvides 

til 16 timer i alt, fordelt med 8 timer til hver. Det er Mads Boe, der skal ansættes som medredaktør. 

Dette medfører ikke nogen ændringer i hans virke som ungdomslandstræner. 

 

Der er aftalt et møde med Palle Skov, Mads Boe og PJ i forbindelse med skakligaafslutningen i 

Skanderborg i starten af marts måned. 

 

Der er givet støtte til følgende internationale turneringer i 2016: Chess House GM-turnering (10.000 

kr.), Copenhagen Chess Challenge (10.000 kr.), XtraCon Chess Open (25.000 kr.) samt ØBRO Ju-

bilæum (10.000 kr.), i alt 55.000 kr. 

 

PJ orienterede i øvrigt om problemerne i forbindelse med udnævnelsen og især afstemningen om 

”Årets skakspiller 2015”. 

 

Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget. 
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4. Forslag til ændring af ratingreglementet 
 

CA redegjorde for forslaget og motiverede kort forslaget.  

 

HMP anførte, at man nu får endnu mindre ved at vinde over disse nye spillere når de nu starter med 

et lavere ratingtal. 

 

Ikrafttrædelsesdatoen skal være 1. juli 2016 og omfatter alle turneringer, der afsluttes efter denne 

dato. 

 

Der kan ikke tildeles et starttal for standard rating på mindre end 800. 

 

AO oplyste, at hovedårsagen til at alle er tildelt et ratingtal er praktiske hensyn i forhold til holdtur-

neringen. Det er ikke meningen, at der skal ændres i allerede tildelte ratingtal. 

 

PW anførte, at det stadig skal være muligt, at tildele et startratingtal for hurtig- og lynskak på 500. 

 

Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

5. Fastlæggelse af datoer for Divisionsturneringen 2016/17 
 

PR oplyste, at han har fået mandat til at stemme for forlag B, men med krav om, at arrangørerne af 

dobbeltrunder SKAL lave livedækning af alle partierne. 

 

PO anførte, at der kan være klubber, der ikke vil lave dobbeltrunder på de betingelser. 

 

BS mente, at forslag C er det bedste, idet det giver flest friweekender og forslog at flytte runden d. 

20/11-2016 til d. 13/11-2016. 

 

HMP mente, at der skal være livedækning af dobbeltrunderne og foretrak forslag B. 

 

PO foreslog, at man kunne flytte runden d. 20/11-2016 til d. 13/11-2016 med en bemærkning om, at 

klubber, der er ramt af Europa-Cuppen kan få flyttet kampen. 

 

Ingen udtalte sig for forslag A. 

 

Der blev herefter stemt mellem forslag B og C: 

 

For forslag B: AO, CA, HMP, PR og PO = 8 stemmer 

For forslag C: PJ, RBC, TP, MF, BS, NSL og KP = 8 stemmer 

Undlod: PW = 1 stemme. 

 

Herefter blev der holdt frokostpause, så HB fik lejlighed til at summe lidt over argumenterne. 

 

Ny afstemning efter pausen fik følgende resultat: 
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For forslag B: PW, AO, CA, HMP, PR, PO og RBC = 10 stemmer 

For forslag C: KP, NSL, MF, BS, TP og PJ = 7 stemmer 

 

Forslag B blev dermed vedtaget. 

 

Det bemærkes, at divisionsturneringslederen bør se meget velvilligt på eventuelle ønsker om at flyt-

te kampe på grand af spilleres deltagelse ved senior-VM. I disse tilfælde vil d. 13/11-2016 være en 

oplagt spilledato. 

 

BS efterlyste en samlet oversigt over reglerne for Divisionsturneringen. 

 

PO oplyste, at divisionsturneringsudvalget lægger mere vægt på antal kørte km end på antallet af 

hjemme- og udekampe og ville gerne vide om det fortsat skal være det grundlæggende princip. 

 

Der var generel opbakning til dette. 

 

6. Pokalturneringen 
 

HMP redegjorde for og motiverede forslaget. HMP ønsker præciseret i reglementet hvilket ratingtal, 

der skal bruges. 

 

PJ mente, at vi i hvert tilfælde en tid endnu skal bruge standardratingtallet, hvilket mødte almindelig 

opbakning. 

 

Det tilstræbes at hurtigskakrate pokalturneringen såfremt der kan findes en teknisk administrerbar 

løsning. Michael Nielsen arbejder på at have en løsning klar. 

 

Betænkningstiden skal ændres til 20 min + 5 sec., så det er i overensstemmelse med de faktiske 

forhold. 

 

Det blev præciseret, at reglementet kun gælder for finalestævnet. Det er hovedkredsene selv, der 

fastsætter reglementet for den lokale kvalifikation til pokalfinalestævnet, men det henstilles at man 

så vidt muligt lægger sig op ad finalereglementet. 

 

Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

7. Oplæg fra tænketanken og 9. hovedkreds samt seminardagen 
 

MF begrundede og motiverede 9. hovedkreds’s oplæg. MF mente, at det vil være svært at argumen-

tere for et sekretariat uden at medlemmerne får noget ud af en kontingentstigning. 

 

MF mente, at det skal pointeres, at medlemskontingentet skal anvendes til at skaffe flere medlem-

mer. 

 

MF var skuffet over oplægget fra tænketanken, idet han havde håbet på noget mere omfattende. 
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RBC var meget enig med oplægget fra 9. hovedkreds, men er meget ked af nogle af argumenterne 

mod et sekretariat, for det har aldrig været meningen at vi skal have et sekretariat med de af MF 

beskrevne arbejdsopgaver. 

 

RBC var lidt tvivlende overfor om det kan gøres for 350.000 kr. Det er meningen, at der skal udfø-

res medlemsfremmende opgaver og kun i meget specielle tilfælde laves almindelige sekretæropga-

ver. 

 

PO var også meget skuffet over forslaget fra tænketanken og var egentlig meget enigi bemærknin-

gerne fra MF. HB og FU er meget gode til at bruge penge, men dårlige til at spare. Klubberne er 

bedre tjent med selv at bruge pengene i stedet for at finansiere med kontingentstigning. 

 

TP mente, at det vigtige, set i lyset af Sune Berg Hansens oplæg, er at gøre klubberne parate til at 

tage imod nye medlemmer, hvis vi skal i gang med fremstød via de sociale medier. 

 

HMP mente, at det er i orden med en vis kontingentstigning, men det er vigtigt, at vi også skal se på 

eventuelle besparelser. 

 

PJ anførte, at fordelen ved at pengene kommer ind centralt er, at pengene kan bruges til mere synli-

ge aktiviteter og bedre kan gavne på landsplan. PJ mente også, at vi skal inddrage Sune Berg Han-

sen i et forsøg medlemshvervning som skitseret på seminaret. Dette kunne være en beskeden start. 

Vi kunne også satse nogle penge på tiltaget og regne med, at det vil kunne hjælpe på medlemssitua-

tionen på længere sigt. 

 

HMP nævnte, at man kan spare på udsendelsen af Skakbladet, idet man kunne udlade at sende det 

ud og i stedet lave en PDF-fil. 

 

RBC oplyste, at vi vil kunne spare ca. 150.000 kr. ved kun at trykke og udsende halvdelen af de 

blade vi trykker og sender ud i dag. 

 

RBC oplyste, at der er flere muligheder for at finansiere ansættelsen af en person. Man kan spare, 

trække på egenkapitalen eller øge kontingentindtægterne. Det er efter PJ og RBC’s mening en for 

defensiv holdning, at pengene skal forblive ude i klubberne. 

 

CA mente, at vi er for tidligt ude med hensyn til en kontingentstigning efter forslaget fra tænketan-

ken. CA vil hellere gå videre med planerne fra Sune Berg Hansen. Desuden bør vi gennemgå bud-

gettet med en tættekam, for det må være muligt at spare hist og her. 

 

PW mente, at vi virkelig har brug for noget professionel hjælp og det kan ikke klares med en halv-

tidsstilling. Personen behøver ikke absolut at være kendt i skakkredse, men må gerne have lidt 

kendskab til skak. Det er de mere administrative og kreative evner vi har brug for. Tænketankens 

udkast er for tyndt. Vi skal beslutte os og det haster.  

 

PW havde ikke behov for, at det hele skal være kontingentfinansieret. Der skal måske finansieres 

ved en kombination af besparelser og kontingent. Investeringen vil være midlertidig, idet pengene 

gerne skulle komme ind igen via øgede indtægter fra nye medlemmer. 
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PO oplyste, at det ikke er unormalt i københavnsområdet, at man betaler meget høje kontingenter. 

PO var i tvivl om hvad tidligere kontingentforhøjelser egentlig er blevet brugt til. Det bør være mu-

ligt at spare på udgifterne når disse bliver for høje. 

 

PO efterlyste et oplæg fra FU om hvad pengene fra en kontingentstigning skal bruges til.  

 

PR var heller ikke imponeret af oplægget fra tænketanken. Vi bør tage penge fra egenkapitalen og 

eventuelt kigge efter besparelser eller omprioritering af pengene. 

 

KP syntes godt om 9. hovedkreds’s oplæg og var heller ikke imponeret over oplægget fra tænketan-

ken. Vi bør se på hvor meget vi skal bede om i kontingentforhøjelse og hvad vi kan forvente at 

komme igennem med. 

 

BS var meget enig i oplægget fra 9. hovedkreds. Han mente ikke, at vi skal ansætte nogen lige nu, 

men kigge på Sune Berg Hansens ideer og oplæg. BS vil gerne drøfte Skakbladets fremtid, men 

mener ikke, at det er let at finde besparelser andre steder. 

 

NSL var meget enig i oplægget fra 9. hovedkreds. Vi skal være meget opmærksomme på hvad vi 

vil. NSL mente, at det er urealistisk at hive penge hjem til en fuldtidsstlling via kontingent midler, 

men ville gerne have drøftet dette i går på seminaret efter at Sune Berg Hansen var gået igen. Det er 

måske ved at være tid til at slagte nogle hellige køer og det er ikke sikkert, at vi stadig kan have 

ansat de mennesker, der været ansat i mange år. Vi kommer næppe uden om at skulle drøfte Skak-

bladets fremtid. NSL mente desuden, at der skal fastlægges arbejdsopgaver for en eventuel ny ansat 

medarbejder. 

 

PJ var meget ked af at Skakbladet og Skakbladets personale overhovedet skal bringes ind i denne 

drøftelse. Der er pt ikke nogen som helst oplysninger om, at redaktøren har planer om at gå på pen-

sion. Muligheden for kun at lave Skakbladet til Internettet har overhovedet ikke været drøftet tidli-

gere. 

 

PJ mente, at det som Sune Berg Hansen præsenterede for HB i på seminaret er håndterbart og over-

skueligt. Det bedste ville være at ansætte en person på fuld tid, idet vedkommende så ikke ville ha-

ve andre arbejdsopgaver ved siden af arbejdet for DSU. Hvis vi skal arbejde med projektansatte, vil 

det kræve, at vi har en person ansat til at forestå den daglige ledelse af disse personer, idet ingen i 

FU har de nødvendige forudsætninger.  

 

PJ ville gerne spørge Sune Berg Hansen om han vil stå for at køre de 2 første forsøg i Aalborg og 

Allerød. Hvis vi får en kontingentforhøjelse, skal vi undlade at bruge ret mange penge til ansættelse 

af en person. I stedet skal vi bruge pengene til at dække de øgede øvrige udgifter i organisationen. 

Der kan så satses af egenkapitalen kortsigtet og så eventuelt se på sagen igen, når der kommer flere 

penge ind via øgede indtægter fra nye medlemmer. Ungdomssatsningen har allerede givet øgede 

medlemstal. Vi skal ikke på nuværende tidspunkt sætte spørgsmålstegn ved Skakbladet.  

 

RBC oplyste, at Skakbladet ikke er helligt for ham, men han vil være ked af at fjerne det, for det 

bruges til at kommunikere med vores medlemmer. Der kan være en mulighed for at fravælge ud-

sendelse af skakbladet, men der vil ikke være noget økonomisk i det for det enkelte medlem. Vi kan 

ikke undvære den nye medarbejder, for det er vedkommende, der skal lægge vores planer. Det er 

vigtigt, at profilen for vedkommende er rigtig og svarer til vores ideer, men selve indholdet i ved-
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kommendes arbejde, skal vedkommende selv sørge for. Det er også et projekt at gøre klubberne klar 

til at tage imod nye medlemmer. Vi kan lige så godt starte dette projekt i større skala. 

 

MF var glad for de mange positive tilkendegivelser på 9. hovedkreds’s indlæg. MF mente, at det 

skal være en medarbejder, der er godt kendt i skakmiljøet. Der var meget godt at hente i Sune Berg 

Hansens oplæg. Vi bør indføre ”skakkens dag” igen i hele landet. MF ville være ked af at miste 

Skakbladet og bemærkede, at der er flere muligheder for at finansiere. Vi kan ikke vente med at 

træffe beslutning til budgettet for 2017. 

 

PW anførte, at der er en lang række af udgifter, der ikke falder selv om vi bliver færre medlemmer 

og en kontingentstigning er derfor meget berettiget. PW tvivlede på at arbejdet kan gøres ude i 

klubberne i det omfang det er nødvendigt. Det er ikke nødvendigt, at der er tale om en skakspiller, 

men der skal hyres en professionel til at hjælpe. 

 

CA mente, at vi stadig mangler at få klarlagt hvad vi vil og vil gerne have Sune Berg Hansen til at 

hjælpe os. 

 

HMP er enig med RBC i, at vi skal satse i større stil og at vi gerne må tage af egenkapitalen, idet det 

ikke skal finansieres via en kontingentstigning. 

 

RBC bemærkede, at han er meget i tvivl om hvorvidt vi skal have en skakspiller eller ej. Det vigtig-

ste må være profilen og RBC mente ikke, at HB uden hjælp er i stand til at vurdere, hvad vi har 

brug for.  

 

RBC fremlagde nogle konkrete talt for provenuet ved en kontingentstigning. En stigning på 100 kr. 

for alle medlemskategorier vil give ca. 430.000 kr., medens en fremskrivning efter prisniveauer vil 

give ca. 272.000 kr.  

 

PO pointerede, at vi skal have en klar plan for hvad vi vil bruge en kontingentstigning til. 

 

I relation til spørgsmålet om hvor meget et nyt medlem vil betyde for DSU, bemærkede RBC, at det 

er umuligt at sige hvor længe et nyt medlem bliver i foreningen. 

 

PJ mente godt, at vi burde kunne finde noget statistik på hvor længe et medlem bliver i foreningen. 

Med hensyn til forsøgsprojekterne i Aalborg og Allerød, vil det medføre en beskeden udgift at 

iværksætte disse projekter. PJ mente, at der skal søges yderligere oplysninger hos Sune Berg Han-

sen og forsøge at få et møde med hans firma for at få klarlagt hvilke krav der stilles til DSU. 

 

RBC mente, at hvis HB er enige, så vil vi også kunne få en kontingentsstigning igennem. 

 

HMP mente, at vi skal have hjælp til at få ansat den rigtige person. 

 

PW anførte, at Sune Berg Hansen mente, at der er en del statistisk materiale, der skal være på plads 

inden vi går i gang. Det må være den nyansatte person, der skal bringe dette på plads. 

 

BS syntes godt om PJ’s forslag om, at vi skal være klar til at gå i gang med forberedelserne allerede 

i april 2016. Der er behov for en lille kontingentstigning for at få dækket underskuddet på budgettet. 
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RBC mente stadig, at vi skal satse i den store model med det samme. Vi skal have ansat en person 

her og nu, idet der er mange opgaver, der ligger og venter. 

 

PJ anførte, at vi allerede har folk ansat i organisationen, der har kompetencerne. Vi kan eventelt 

også spørge Dansk Skole Skak om deres erfaringer. PJ mente ikke, at vi pt. er klar til at gå i gang. 

 

AO argumenterede for, at vi skal i gang nu, idet vi ikke har tid til at vente. 

 

PJ mente, at vi skal gå i gang med forberedelserne nu. Vi kan eventuelt også spørge i tankesports-

forbundet. 

 

KP mente ikke, at vi kan træffe en beslutning uden at have haft et grundlag forud for møderne. 

 

AO mente, at vi skal i gang nu.  

 

Herefter blev følgende sat til afstemning: 

 

HB afsætter 400.000 kr. årligt i en tidsbegrænset periode til at indhente professionel arbejdskraft til 

at gennemføre en kampagne for at skaffe flere medlemmer. Midlerne tages i første omgang fra 

egenkapitalen. Midlerne kan, efter godkendelse i HB, anvendes til at ansætte en kampagneleder 

og/eller gennemføre andre tiltag. 

 

For stemte alle med undtagelse af CA = 15 stemmer. 

Imod stemte: 0 stemmer. 

Undlod at stemme: CA = 2 stemmer. 

 

8. Økonomi og regnskab 
 

Det blev enstemmigt vedtaget, at øge udgiften til redaktørposten for skak.dk med 35.000 kr. på års-

basis, dog således at udgiften i 2016 vil være lidt mindre, idet medredaktøren først ansættes pr. 1. 

marts 2016.  

 

Regnskabet for Dansk Skaksalg ApS er endnu ikke klar, idet de sidste ting er ved at blive afklaret 

mellem revisor og bestyrelsen. 

 

RBC havde følgende kommentarer til DSU’s regnskab: 

 

 Vi ligger ca. 165.000 kr. under det budgetterede resultat. 

 Der har været et højere forbrug på møder. 

 Der har været et højere forbrug på hold-EM. 

 Der er tabt ca. 60.000 kr. på værdipapirbeholdningen. 

 FIDE-afgiften er ca. 60.000 kr. højere end tidligere, hvilket dels skyldes et øget antal ratede 

partier og flere på rating listen. Vi har pt. ramt loftet for FIDE-udgifterne, så de bliver ikke 

højere lige nu med det nuværende loft. 

 Der har været et højere forbrug på ungdomseliten på ca. 20.000 kr. 

 Der har været et højere forbrug på pokalturneringen på ca. 10.000 kr. 
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Udgifterne til rating svarer i år ikke til vores indtægter, men det bliver bedre næste år, idet vi sparer 

lønomkostningen til ratingkartoteksføreren. 

 

Arvesagens afslutning trækker i langdrag, idet der er kommet nye advokater på fra bobestyrerens 

side. 

 

Vi har fået et brev fra Copy-Dan om at vi skulle registreres, idet de har konstateret, at vi har nogle 

bibliotekspenge til gode. Vi har modtaget ca. 9.000 kr. i forbindelse med at nogle skoler har kopie-

ret Skakhåndbogen. 

 

Regnskabet blev herefter taget til efterretning. 

 

RBC foreslog, at vi regulerer kontingentsatserne efter prisudviklingen, hvilket vil give følgende 

kontingentsatser: 

 

Børn; 240 kr. (stigning på 30 kr.) 

Ungdom: 440 kr. (stigning 60 kr.) 

Voksen: 540 kr. (stigning på 80 kr.) 

Senior: 440 kr. (stigning på 60 kr.) 

’’ 

Dette vil give et provenu på ca. 296.000 kr. med halv virkning for 2016.  

 

NSL ville gerne have styr hvorledes vi anvender begreberne, børn, ungdom og junior, så vi bliver 

mere konsekvente. 

 

For stemte: alle undtaget PR og PO = 13 stemmer. 

Imod: 0 stemmer. 

Undlod at stemme: PR og PO = 4 stemmer. 

 

9. Hæderstegn og initiativpræmier 
 

Alle indstillingerne er modtaget, men der mangler stadig nogle begrundelser.  

 

Da der var bred enighed blandt hovedkredsene om at man gerne, vil holde indstillingerne fortrolige 

en tid endnu, vil der først blive udarbejdet en liste over indstillingerne til HB-mødet i påsken. 

 

PJ oplyste, at DSU betaler for hæderstegnsmodtagernes deltagelse i stævnefesten, medens eventuel-

le ledsageres deltagelse skal betales af deltagerne selv eller hovedkredsene, ligesom eventuelle 

transport og overnatningsudgifter skal betales af deltagerne selv eller hovedkredsene. 

 

Det blev aftalt, at hovedkredsene selv inviterer deres hæderstegnsmodtager til stævnefesten. 
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10. Nyt fra hovedkredsene 
 

1. hovedkreds: 

 

PO har ikke nogen forklaring på hvorfor medlemstallet er faldet. 

 

Udover Herlev er der et enkelt hold, der har trukket sig fra hovedkredsens holdturnering. 

 

Hovedkredsen har overvejet at lave et medlemsfremmende fremstød. 

 

Der er kommet ny ungdomsleder i skikkelse af Holger Lohdahl, medens Jan Bauner er blevet ny 

kartoteksfører. 

 

 

2. hovedkreds: 

 

Hovedkredsen har mistet en klub, idet hovedkredsen har været nødt til at smide Magleby ud på 

grund af manglende kontingentbetaling, ligesom klubben ikke har været mulig at komme i kontakt 

med. 

 

Klubberne i hovedkredsen lider stadig under de store kørselsafstande i holdturneringen, hvilket har 

medført en del debat i hovedkredsen. 

 

 

3. hovedkreds: 

 

Fynsmesterskabet er i gang lige i øjeblikket. 

 

Semifinalerne i den fynske pokalturnering står lige for døren. 

 

DM-arrangementet i Svendborg kører på skinner og hovedkredsen har besluttet at give 100 kr. i 

tilskud til de fynske deltagere ved DM i Svendborg. 

 

Der arbejdes hårdt for at få U-GP turneringerne op at stå.  

 

Det er besluttet, at udskyde hovedkredsmødet til efter påske, idet denne falder tidligt i år. 

 

Der skal findes en ny ungdomsleder og Jørgen Kiel forventes at blive den fremtidige ungdomsleder. 

 

Jørgen Kiel har været på FA-kursus i Stockholm og bestået den krævede eksamen. 

 

 

6. hovedkreds: 

 

Hovedkredsen kan fastholde medlemstallet for børn og unge. 

 

Der er brugt en del energi for at få Aarhusmesterskabet op at stå. Der er indtil videre 51 tilmeldte, 

hvilket gerne skal øges til næste år. Det er håbet, at få gang i en relativt stor turnering igen. 
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Ungdomstræningen skal i gang igen, men der skal findes en ny ansvarlig. Der er dog en kandidat i 

kikkerten. 

 

I Randers prøver man at få fat i nogle udendørs skakborde til bybilledet. Kommunen er i gang, men 

det går ikke så hurtigt. Der er søgt nogle breddeidrætsmidler til formålet. 

 

Syddjurs Skakklub har mistet en del medlemmer i forbindelse med flytning af både spillested og 

kommune, men medlemmerne er nu ved at komme tilbage igen. 

 

 

7. hovedkreds: 

 

Brønderslev skakklub har nu 25 medlemmer og er meget aktive. Der er tale om mange nye med-

lemmer og næsten ikke nogen, der er kommet fra andre klubber. 

 

Det er svært at være pessimist.  

 

Der har lige været afholdt Grand-Prix turnering i Tranum med stor deltagelse på hele 34 spillere.  

 

Der skal afholdes Larsen Nordjyske mindeturnering i efterårsferien. Der kommer måske nyt om 

dette til påske. 

 

 

8. hovedkreds: 

 

Medlemstallet ser bedre ud end tidligere. 

 

Der er flere klubber, der melder om fremgang i medlemstallet, men der er også nogle steder, hvor 

medlemmerne forsvinder hurtigt igen. 

 

Det er konstateret, at der i nogle tilfælde har været tale om dobbeltregistreringer af medlemmer.  

 

Holdturneringen går planmæssigt og turneringslederen er blevet rigtig glad for det nye holdturne-

ringssystem. 

 

Der er endnu ikke noget nyt omkring afholdelse af dommerkursus i hovedkredsen. 

 

 

9. hovedkreds: 

 

Der har desværre været en betydelig medlemstilbagegang i hovedkredsen, idet der har været 10 

dødsfald siden sidste påske. 

 

Der har været en del deltagere fra hovedkredsen i U-GP turneringerne i 6. hovedkreds og Sydjysk 

Hovedkreds.  
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Der har været arrangeret en ungdomsturnering i Skive med 60 deltagere i det Midtvestjyske områ-

de. 

 

 

Sydjysk Hovedkreds: 

 

Fusionen fungerer godt. 

 

Der har været en nedgang i tilslutningen til Grand-Prix serien. 

 

Man er i gang med at planlægge Sondex Cup i Kolding. 

 

Fredericia planlægger en IM-turnering. 

 

Lene Wul er i gang med et pilotprojekt omkring træningssamlinger i trekantsområdet. 

 

Der er generalforsamling i hovedkredsen på næste lørdag. 

 

 

Generelt: 

 

RBC oplyste, at der er kommet ca. 200 nye registreringer i kartotekssystemet med baggrund i hur-

tig- og lynskak. Der er dog netto blevet ca. 50 færre medlemmer. 

 

11. Eventuelt 
 

Nordisk mesterskab 2017 er givet til Sverige i alle kategorier, idet det er jubilæumsår i Sverige og 

de har store planer i den forbindelse. Arrangmentet forventes afholdt i Uppsala. 

 

Køgefolkene har været i gang med at undersøge mulighederne for at stable et DM-arrangement på 

benene til 2017, men har måtte opgive, da de ikke kunne få en fornuftig hotelaftale. 

 

Svendborg kan være et alternativ, men det er endnu usikkert om de er interesserede i at byde på DM 

igen i 2017. 

 

Der har været en føler fra Skørping Skakklub omkring længden på Svendborgs aftale omkring DM, 

nærmere bestemt om den også omfattede 2017, hvilket blev besvaret benægtende. Det er i samme 

forbindelse blevet oplyst, at vilkårene for en hotelaftale er ændret, således at DSU i fremtiden også 

skal være part i hotelaftalen. 

 

Der skal i den nærmeste fremtid laves et opslag, hvor vi efterlyser arrangører til DM i hurtigskak 

2016. Vi kan forhåbentlig tage beslutning om tildeling til påske. Der skal arrangeres en hurtigskak-

turnering med alt hvad dertil hører. 

 

PW opfordrede til at man tjekker U-GP siden om nogle dage, idet siden på det tidspunkt vil være 

opdateret. Hvis der stadig mangler nogle turneringer eller resultater, bedes man kontakte PW. 
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PW oplyste endvidere, at det ikke har været muligt at finde en arrangør til U-Hold-DM, så arrange-

mentet udskydes et år og forventes afholdt planmæssigt i januar 2017.   

 

Der har været mange afbud blandt de stærkeste kvinder til Kvindeklassen ved DM og hovedkredse-

ne opfordres til at gøre reklame for kvindeklassen blandt de kvindelige medlemmer. 

 

Hovedkredsene opfordres også til støtte op omkring træningssessionen for piger og kvinder i Balle-

rup i form af f.eks. grupperejser eller tilskud. 

 

PJ orienterede om konflikten mellem FIDE’s præsident og USA, som er endt med at FIDE-

præsidenten er trådt i baggrunden indtil videre. Det har blandt andet betydet, at godkendelsen af 

Mads Andersens GM-titel har trukket ud. 

 

Status i FIDE’s ”præsident situation” er i øvrigt indtil videre ukendt, men udadtil virker det som om 

organisationen atter fungerer. 

 

 


