
Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen 

 
 
Referat af Hovedbestyrelsesmøde  
Fredag d. 25. marts 2016 
 
Hotel Svendborg 
Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg 
 
 
 
 
 
Dagsorden: 
  
1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referatet af HB mødet 14. februar 2016 

3. Udnævnelse af Lars-Henrik Bech Hansen til æresmedlem af Dansk Skak Union 

4. Beretning 

5. Regnskab og økonomi 

6. Forslag fra 7. hovedkreds vedr. referatformen 

7. Divisionsturerningen 

8. Forslag om nedlæggelse af skakserveren 

9. Valg 

10. Hæderstegn og initiativpræmier 

11. Nyt fra hovedkredsene 

12. Fastlæggelse af den kommende sæsons HB-møder. 

13. Eventuelt 

  
 
 
 
Deltagere: 
 
FU: 
Poul Jacobsen (PJ) 
René Baarup-Christensen (RBC) 
Aage Dalstrup Olsen (AO) 
Peter Willer Svendsen (PW) 
Tom Petri (TP) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hovedkredsrepræsentanter: 
1. HK: Peter Olsen (PO)* 
2. HK: Niels Steen Larsen (NSL) 
3. HK: Hans Milter Pedersen (HMP) 
Sydjysk HK: Karl Posselt (KP)** 
6. HK: Claus Andersen (CA)** 
7. HK: Bent Sørensen (BS) 
8. HK: Per Rasmussen(PR) 
9. HK: Morten Fabrin (MF) 
 
* = 3 stemmer  
** = 2 stemmer  

 

Aage Dalstrup Olsen 

Sekretær 

Søndervangen 14, 1. tv. 

8260 Viby J 

Tlf. 20 62 33 01 

E-mail: sekretaer@skak.dk 

www.skak.dk 



Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen 

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. 

 

PJ orienterede om, at der er kommet nyt punkt 3 til dagsordenen, idet Lars-Henrik Bech Hansen 

ønskes udnævnt til æresmedlem af Dansk Skak Union. 

 

Dagsordenen blev herefter godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 14. februar 2016 
 

Referatet blev enstemmigt godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Udnævnelse af Lars-Henrik Bech Hansen til æresmedlem af 
Dansk Skak Union 

 

PJ redegjorde for baggrunden for ønsket om at udnævne Lars-Henrik Bech Hansen til æresmedlem 

af Dansk Skak Union. 

 

Begrundelse: 

HB har udnævnt tidligere formand Lars-Henrik Bech Hansen til æresmedlemsskab af Dansk Skak 

Union. Det er begrundet i hans store arbejde for skakken i Danmark. Ikke mindst som primus motor 

af Politiken Cup siden 1993. En turnering der har sat Danmark på skakverdenskortet. Både ved Po-

litiken Cup og som arrangør af andre store turneringer har han været med til at hæve kvalitetsni-

veauet på danske turneringer. Også liveskakken har Lars været med til at udbrede herhjemme, pri-

mært via en massiv satsning på det ved Politiken Cup. På IT-området har han været drivkraft bag 

udviklingen af nye systemer, der for alvor har bragt DSU ind i det nye årtusinde og et stykke videre 

med diverse administrative systemer. LHBH var formand for DSU i 6 år og har før det siddet i HB i 

en længere årrække. 

Forslaget blev drøftet og herefter vedtaget med kvalificeret flertal. 

  

4. Forretningsudvalgets beretning 
 

DM 2016 afvikles i rigtig flotte rammer og hotellet har fundet en rigtig god og smidig måde at få 

afviklet frokost og aftensmad til alles tilfredshed. 

 

Der er opbakning blandt spillerne i Landsholdskassen i år til at indføre en 30 træks regel for remis-

tilbud. Nogle spillere i Landsholdsklassen vil også gerne have flyttet spilletidspunktet til kl. 14.00. 
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Der er overvejelser omkring at sænke betænkningstiden i Landsholdsklassen og Kandidatklassen til 

den mere almindelige 90 minutter til 40 træk + 30 minutter til resten med tillæg af 30 sekunder fra 

træk 1. 

 

Der er flere ønsker om at modernisere Påsketurneringen og det kunne i den forbindelse være en god 

ide at nedsætte et udvalg til at kigge på turneringen. 

 

Der skal gøres mere for at øge interessen omkring kvindeklassen. 

 

Køge Skakklub har af forskellige årsager afstået fra at byde på DM 2017. Skørping Skakklub er 

interesseret i at arrangere i stedet, men det er endnu ikke helt på plads. Det afhænger blandt af om 

der kan laves en fornuftig hotelaftale. 

 

Modellen for hotelaftale fra Svendborg vil komme til at danne grundlag for fremtidige hotelaftaler. 

Blandt andet skal Dansk Skak Union fremover være part i hotelaftaler, således at de  indgås mellem 

hotel, arrangør og Dansk Skak Union. 

 

PJ har haft en dialog med skakligaklubberne om hvordan vi kan få mere livedækning fra runderne. 

Der bør fremover være livedækning i forbindelse med alle dobbeltrunderne, det er ikke sikkert, at 

en dobbeltrunde behøver at blive afviklet på samme matrikel begge dage, hvis det kan hjælpe til 

mere liveskak. 

 

RBC har kigget på de økonomiske konsekvenser ved en lavere andel af udsendte skakblade og en 

eventuel kontingentreduktion som modvægt. Der er tale om et omfattende talmateriale, som skal 

undersøges mere dybtgående. 

 

Der har været en del snak omkring hjemmesiden og ændringer af denne. PJ har været i kontakt med 

nogle af de personer, der har fremsat kommentarer. Der skal nedsættes et udvalg, der skal kigge på 

et nyt layout. Dette udvalg bemyndiges i samarbejde med FU til at iværksætte tiltag på dette områ-

de. 

 

Sune Berg Hansen foreslog i øvrigt på seminaret i februar, at vi kunne indrette en del af hjemmesi-

den til et område for nye medlemmer. 

 

Arkivet er blevet flyttet, men afventer stadig at MF kan finde sted til at kigge på materialerne. 

 

IT-udviklingsarbejdet går planmæssigt og budgettet ser ud til at holde på dette punkt. Der er lavet 

nogle sikkerhedsmæssige og administrative ændringer i kartotekssystemet for at lette arbejdet for 

kassereren. 

 

Det er aftalt med Aalborg Skakforening og Allerød Skakklub at mødes i slutningen af april 2016 

med henblik på igangsættelse af et pilotprojekt omkring medlemshvervning (mødet er foreløbig 

udsat til en gang i maj). 

 

HMP spurgte til hotelaftale omkring pokalturneringen. PJ oplyste, at den nærmere aftale skal for-

handles med ham. 
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HMP nævnte, at der kan være flere måder at kompensere medlemmer, der ikke længere ønsker at få 

skakbladet tilsendt. 

 

Der skal udvikles et system til brug for online afstemninger – som f.eks. årets skakspiller. 

 

Der har været et møde med Sune Berg Hansen omkring forberedelserne til igangsætningen af hver-

vekampagnen fra seminardagen. 

 

BS efterlyste flere oplysninger omkring medlemshvervningen. PJ mente ikke at det er realistisk at 

få noget igangsat inden sommerferien. 

 

BS efterlyste flere oplysninger omkring brevet fra Tænketanken og Bjarne Jensen omkring tids-

punkt for afholdelse af klubledermødet.  

 

PJ mente, at et møde i pinsen er realistisk. 

 

PO mente ikke, at der vil være ret mange klubledere i København, der vil bruge en helligdag på et 2 

timers møde i Jylland/Fyn. Det vil nok være en god ide med møder både øst og vest for Storebælt. 

 

PO ville også gerne have klarere information omkring retningslinierne for fordeling af kampe i for-

hold til liveskak. 

 

PO mente, at det er vigtigt, at FU er repræsenteret i DM-udvalget, så der sikres en fremdrift i udval-

get. 

 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

5. Regnskab og økonomi 
 

Skaksalget har givet et overskud på ca. 18.000 kr., som indgår i regnskabet. 

 

Der var en fejl i beregningerne vedrørende kontingentstigningen for børn på sidste HB-møde. Kon-

tingentet er nu 290 kr. årligt for børn og det foreslås ændret til 330 kr. på delegeretmødet. 

 

PO forespurgte til tabet på værdipapirerne på 50.000 kr. RBC redegjorde for tabet og oplyste, at han 

er opmærksom på vore investeringer. Der er pt ikke planer om at investere i yderligere værdipapi-

rer. 

 

6. Forslag fra 7. hovedkreds vedrørende referatformen 
 

BS redegjorde for forslaget. 

 

AO mente, at den nuværende referatform er den bedste og vil give et bedre billede af hvad de for-

skellige mødedeltagere har sagt. 
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RBC mente også, at den nuværende referatform er ok og vi skal ikke skydes i skoene, at vi prøver at 

skjule noget. 

 

PO var enig med BS. 

 

KP mente godt, at vi kan gøre referaterne mere kortfattede. 

 

NSL var enig med RBC og AO i at vi skal passe på med at begrænse referaterne. 

 

PR mente, at den nuværende referatform er den bedste. Det har tidligere været nævnt som et behov 

for nogle hovedkredsformænd, at man kan se i referatet hvad der er blevet fremført. Der har været 

eksempler på hovedkredsformænd, der bliver mere klubformand end hovedkredsformand. 

 

PJ redegjorde for den historiske udvikling i referatformen, herunder, at det i 2012 blev besluttet, at 

referatet skulle have mere karakter af et beslutningsreferat, hvilket var en naturlig referatform, da PJ 

selv var sekretær, medens den nuværende referatform er mere naturlig for AO, idet han i sit daglige 

arbejde er vant til at skal have flere fakta med i referaterne.  

 

PJ anførte, at det er FU’s holdning, at vi skal bibeholde den det nuværende informationsniveau i 

referaterne og at vi i forvejen andre steder bliver beskyldt for at skjule tingene og være lukkede. 

 

HMP mente ikke, at vi kan nøjes med bare beslutningerne i referatet – der skal også være argumen-

tationer med. 

 

PR nævnte, at vi skal starte et nyt år og dermed vil det også være naturligt, at vi også kigger på for-

retningsordenen. 

 

Forslag til eventuel ændret forretningsorden udarbejdes af FU og skal med på dagsordenen til næste 

HB-møde. 

 

7. Divisionsturneringen 
 

PO gennemgik Ivan Madsens status på den afsluttede divisionsturnering. 

 

MF mente godt, at man kan spille først i divisionsturneringen og efterfølgende i hovedkredsturne-

ringen hvis hovedkredsens reglement tillader dette.  

 

MF var enig i afgørelsen i Herlev-sagen. 

 

Der er en teknisk udfordring i holdturneringsmodulet for spillere, der er medlem i flere hovedkredse 

og ønsker at spille for flere klubber. 

 

NSL mente ikke, at divisionsturneringsreglementet kan fastsætte regler, der gælder i hovedkreds-

turneringerne. 

 

MF mente ikke, at man kan spille begge steder på samme tid i henhold til divisionsturneringsregle-

mentet. 
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HMP mente, at vi i fremtiden skal lytte mere til divisionsturneringsudvalgets indstillinger. Han 

havde stadig dårlig samvittighed omkring ombytningen af BMS 1 og 2 sidste år. 

 

PR anførte, at  bornholmerne er fortørnede over omtalen omkring den udsatte kamp mellem Herlev 

og Bornholm. 

 

Divisionsturneringsudvalget vil lave et forslag til retningslinier for kampfordeling til næste HB-

møde. 

 

Det er ikke Alssund, men derimod Springeren Kolding 2, der skal spille i 2. divisions gruppe 3 i 

næste sæson. 

 

I øvrigt skal Kjellerup i gruppe 3 bytte plads med Viby fra gruppe 4, således at Kjellerup skal spille 

i gruppe 4 og Viby i gruppe 3 i den kommende sæson. 

 

Vi skal have præciseret reglerne for overgangsordningen for Sydjysk Hovedkreds. 

 

8. Forslag om nedlæggelse af skakserveren 
 

PJ orienterede kort om forslaget. En konsekvens af forslaget er også, at muligheden for netmed-

lemsskab fjernes. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

9. Valg 
 

a. Repræsentation i FIDE og ECU: 

 

PJ blev valgt. 

 

 

b. Repræsentation i Nordisk Skakforbund: 

 

PJ blev valgt. 

 

 

c. Repræsentation i Tankesportsforbundet: 

 

PJ og PWS blev valgt. 

 

 

d. Ratingkomiteen: 

 

PR (formand), Lars-Henrik Bech Hansen og AO blev valgt. 
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e. Dansk Skaksalg ApS’s bestyrelse: 

 

Tim Bjerre (formand), RBC og AO blev valgt. 

 

 

f. Divisionsturneringskomiteen:  

 

Lars Johansen (formand), Kenneth Varberg og Thomas Hauge Vestergaard 

 

 

g. Divisionsturneringsudvalg:  

 

PO (formand), TP (FU)  og Leif Hamborg blev valgt. 

 

10. Hæderstegn og initiativpræmier 
 

De indsendte indstillinger blev enstemmigt godkendt. 

 

11. Nyt fra hovedkredsene 
 

1. Hovedkreds: 

 

Der skal i perioden frem til næste HB-møde afholdes CCC i Ballerup og XtraCon Chess Open i 

Helsingør. 

 

Hovedkredsturneringen er netop afsluttet med 14 hold i juniorturneringen.  

 

Hovedkredsen håber at få flere unge til at spille med i turneringerne og få mere fart i U-GP. 

 

 

2. Hovedkreds:  

 

Holdturneringen er netop afsluttet og der skal afholdes delegeretmøde i næste uge. 

 

 

3. Hovedkreds: 

 

Den fynske pokalturnering er færdigspillet. Semifinalerne og finalen blev vist live. 

 

Der er pt spillet 7 af 9 runder i Fynsmesterskabet. 

 

 

Sydjysk Hovedkreds: 
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Der har været afholdt hovedkredsmøde med genvalg over hele linien. 

 

Der er etableret et ungdomstræningsprojekt med Lene Wul i spidsen. Der er 2. træningssamling 

næste lørdag. 

 

Der er problemer med at få tilstrækkelig mange tilmeldinger til pokalturneringen. 

 

6. Hovedkreds: 

 

CA glædede sig over at have eksporteret ungdomstræningskonceptet til Sydjysk Hovedkreds.  

 

Det er aftalt med Lars Hansen, at omfanget af ungdomstræningen skal øges. 

 

Thomas Hauge Vestergaard er blevet ny formand i Chess House. 

 

Der bliver arbejdet på at lave en ungdomsholdturnering, som også vil blive åben for hold fra andre 

hovedkredse. 

 

 

7. Hovedkreds: 

 

Der har lige været afholdt hovedkredsmøde med genvalg. 

 

Der er flere medlemmer i hovedkredsen og flere deltagere i arrangementerne. 

 

Der har lige været 56 deltagere til U-GP i Skørping. 

 

Bjarne Søndergaard planlægger at stille med et rent ungdomshold til næse års holdturnering. 

 

Der vil blive lavet en ungdomsholdturnering sammen med skoleskakken på en lørdag. 

 

Der vil blive gjort et fremstød for kvindeskakken i Nordjylland i forbindelse med Larsens nordjyske 

mindeturnering 

 

Der var på hovedkredsmødet et forslag om at ansætte en ambassadør for skakken. 

 

 

8. Hovedkreds: 

 

Der er delegeretmøde i hovedkredsen i slutningen af april måned. I den forbindelse vil 

 bestyrelsen slå et slag for 1. hovedkreds’s ungdomsholdturnering. 

 

Det er snart tid til den fælles pokalturnering med 1. og 8. hovedkreds. 

 

 

9. Hovedkreds: 

 

Der har været generalforsamling med god tilslutning og med genvalg over hele linien. 
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Holdturneringen er afsluttet med en solid dominans fra Skive. Der var ingen nedrykkere til hoved-

kredsen fra divisionsturneringen. 

 

12. Fastlæggelse af den kommende sæsons HB-møder 
 

Den kommende periodes HB-møder blev fastlagt til følgende datoer: 

 

21. august 2016 

 

27. november 2016 

 

12. februar 2017 

 

14. april 2017 

 

Der vil blive fundet et nyt mødested – formentlig Park Hotel i Middelfart. 

 

13. Eventuelt 
 

HMP foreslog, at man fremover indkalder skriftlige beretninger fra hovedkredsene.  

 

PJ mente, at der skal afholdes møder flere forskellige steder i landet vedrørende Tænketanken. 

 

 


