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Østerlars 15 august 2016 
 
Hermed ændringsforslag til Forretningsorden for Dansk Skak Unions Hovedbestyrelse 
Til behandling på HB mødet 21 august 2016. 
 
§2. Indvarsling til HB møde 
 
Her står der  
 
 Formanden udsender forslag til dagsorden senest 2 uger før det fastsatte møde, dog 
senest 4 uger, såfremt mødet ikke er fastsat på forhånd. 
 
Kunne der ikke ligeså godt stå 
Sekretæren udsender efter aftale med formanden forslag til dagsorden senest 2 uger 
før det fastsatte møde, dog senest 4 uger, såfremt mødet ikke er fastsat på forhånd. 
 
Senere står der 
 
 Umiddelbart efter fristens udløb udsender formanden endelig dagsorden, så vidt 
muligt ledsaget af forretningsudvalgets beretning samt af kommentarer til de enkelte 
punkter. Fristen kan dog fraviges, såfremt omstændighederne taler derfor. 
 
 Umiddelbart efter fristens udløb udsender sekretæren endelig dagsorden, så vidt 
muligt ledsaget af forretningsudvalgets beretning samt af kommentarer til de enkelte 
punkter. Fristen kan dog fraviges, såfremt omstændighederne taler derfor. 
 
§3. Forhandlingslederen 
 
 Formanden fungerer som forhandlingsleder. Ved formandens forfald udpeger HB en 
ny forhandlingsleder til den pågældende lejlighed. 
 
Ændres til 
 
Formanden fungerer som forhandlingsleder. Formanden kan dog udpege en anden 
som forhandlingsleder. Ved formandens forfald udpeger HB en ny forhandlingsleder til 
den pågældende lejlighed. 
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§ 4. Mødets afvikling – Afstemningsregler 
 
Følgende tekst ønskes tilføjet. 
 
Et HB medlem har hverken tale eller stemmeret i tilfælde af at der er emner der 
omhandler egen klub eller hovedkreds.  
 
Begrundelse for forslaget. 
 
I al den tid jeg har været involveret i dansk skak, har man utallige gange hørt ting om 
ledelsen i DSU dvs. FU og HB m.fl. 
Det er ord som Jysk mafie, indspiste, rygklapperi, kammerateri, nepotisme, 
vennetjenester og hvad man ellers har kunnet finde på at sige/skrive. 
 
Der er tilfælde hvor medlemmet har flere kastetter på, og kan derfor ikke være 
objektiv på enkeltsager f.eks.: 

1. Økonomiske tilskud 
2. Forslag til turneringsændringer til fordel for klubben/divisionen 
3. Andre ændringer som bringer den klub/division i en fordel kun for dem selv. 

 
 
Ændringen skal ses som en vej til gennemskuelighed og at HB derved betragtes som 
kompetente i deres stilling, og nedsætter risikoen for beskyldninger så som 
kammerateri og nepotisme. Ligesom det er vejen til at beskytte medlemmerne mod 
sådanne beskyldninger. 
 
 
 
Per Rasmussen 
 
 


