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Referat af Hovedbestyrelsesmøde 

Søndag d. 26. august 2018  

 
Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart 
 

 
 

 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 30. marts 2018  

3. Godkendelse af referat af Delegeretmødet d. 1. april 2018 
4. Mailafstemninger siden sidste HB-møde  

5. Forretningsudvalgets beretning  
6. Økonomi og regnskab  

7. 1. behandling af budget 2019  
8. Dansk Skaksalg ApS  

9. PR projekt  
10. Godkendelse af divisionsturneringsprogrammet 2018/19  

11. Reglement for divisionsturneringen Forslag om at kunne spille i flere 
holdturneringer.  

12. 6 HK Forslag om brugerbetaling på ELO ratede turneringer.  

13. 6 HK Forslag om afskaffelse af hurtig- og lynskak rating  
14. 6 HK – Forslag om redegørelse fra Eliteudvalget  

15. Nyt fra hovedkredsene  
16. Eventuelt 

 
 
Deltagere: 

 
FU: 

Poul Jacobsen (PJ) 
Aage Dalstrup Olsen (AO) 

Bernhard W. Sørensen (BWS) 

 
Afbud: 

Arild Rimestad (AR) 
 

Indbudt: 
Poul Guldbæk Olesen (PGO) 

 

 
Hovedkredsrepræsentanter (HB): 

1. HK: Peter Olsen (PO) 
2. HK: Niels Steen Larsen (NSL) 

3. HK: Jørgen Kiel (JK) 
Sydjysk HK: Karl Posselt (KP) 

6. HK: Claus Andersen (CA) 
7. HK: Bent Sørensen (BS) ankom 

efter pkt.6. 

8. HK: Per Rasmussen (PR) 
9. HK: Morten Fabrin (MF) 

 

 
 

Bernhard W. Sørensen 

Sekretær 

Solbuen 99, 3400 Hillerød 

Tlf. 29 27 32 30 
sekretaer@skak.dk 

www.skak.dk 
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PJ bød velkommen til HB. PJ introducerede FU for de nye FU medlemmer Arild 

Rimestad (AR) der ikke kunne deltage pga. arbejde i Kina, den nye sekretær 
Bernhard W. Sørensen (BWS) og Poul Guldbæk Olesen (PGO), som kandidat til 

DSUs kassererpost. 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden  

 

PJ foreslog at der indskydes et punkt i dagsordenen efter punkt 1, som 
omhandler en konstituering af en ny kasserer. 

Dagsordenen blev vedtaget med den foreslåede ændring. 
 

 
2. Konstituering af ny kasserer 

 
PJ introducerede Poul Guldbæk Olesen, Vejlby-Risskov Skakklub der 

efterfølgende fortalte om baggrunden for sit kandidatur.  
Poul Guldbæk Olesen blev enstemmigt godkendt som ny kasserer i Dansk Skak 

Union for perioden indtil delegeretmødet Påsken 2020. 
 

 
3. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 30. marts 2018 

 

Referatet blev enstemmigt godkendt. 
 

 
4. Godkendelse af referat af Delegeretmødet d. 1. april 2018 

 
Formelt behøver det ikke at komme på dagsorden, så det skal kun tages til 

efterretning. Referatet betragtedes som godkendt. 
 

 
5. Mailafstemninger siden sidste HB-møde  

 
Der har været to. En omkring justering af grupperne i divisionsturneringen, 

som HB vedtog enstemmigt. En omkring midlertidigt godkendelse af logo til 
ungdoms-DM, som blev godkendt. 

 

 
6. Forretningsudvalgets beretning  

 
Se bilag ”Beretning til HB-møde 20180826”. 

PJ fremlagde beretningen og supplerede ved at fortælle om skak-
arrangementet Copenhagen Chess Slam på Chateau Motel. PJ og BWS har 

været til møde med Mølvig fra Xtracon hvor DSUs behov blev diskuteret og 
Mølvig vil komme med et samlet tilbud om forlængelse af den eksisterende 
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aftale inkluderet en Office365 løsning til FU. Aftalen udformes så den kan 

sammenlignes med markedets øvrige seriøse leverandører. 
 

MF spurgte til det forestående FIDE præsidentvalg og PJ fortalte om mødet 
hvor alle 3 lister til valget deltog og hvad de bød ind med. PJ indstillede til at få 

forhandlingsmuligheder og tillid og ikke et pålæg fra HB om at skulle stemme 
på en bestemt kandidat. 

MF og 9.HK opfordrede til at der stemmes på Short og hvis ikke det kan blive 

ham, så på Dvorkovich. 
PO og 1.HK er enig med 9.HK. 

PR og 8.HK vil opfordre til at stemme på Short og ellers give formanden frie 
hænder til at stemme og spurgte ind til om der en aftale blandt de nordiske 

lande? PJ oplyste at der ingen aftale er, men at Norge ikke vil stemme på 
Short pga. hans udtalelser om kvindelige skakspillere. 

NSL og 2.HK vil pege på Short for at angive en ny måde at anskue FIDE på, en 
chance. 

CA og 6.HK er enig med de foregående talere.  
Resten af hovedkredsene har ikke en holdning til valget. BS fra 7.HK var ikke 

ankommet pt. 
PJ tilkendegav at han var glad for at kunne agere frit og at han havde noteret 

sig HBs holdning.  PJ vil sende sine sidste øjebliks-anbefalinger til HB, så HB 
kan tage stilling før valget den 3. oktober. 

 

PR troede at regningen for DGT udstyret vil blive sendt direkte til klubberne fra 
DSU, men hovedkredsene har fået den. PJ mente at når det var 

hovedkredsene der indsamlede bestillingerne fra klubberne, så skulle det 
forstås at det også var dem som blev faktureret. MF havde den forståelse, men 

var til gengæld overrasket over, at de meddelte priser var uden moms. PJ 
forklarede at det ikke kan undgås. 

 
Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 
 

7. Økonomi og regnskab  
 

PJ gav udtryk for at der ikke var så meget at berette pt. og holdningen er at 
når den nye kasserer PGO med hjælp fra de tidligere kasserere (Tom og René) 

har fået overblikket vil der komme redegørelse frem til næste HB-møde, men 

de store regninger er blevet betalt.   
 

 
8. 1. behandling af budget 2019  

 
PJ informerede om det udsendte budget.  

Se bilag ”Budgettal (Budget 2019) 01-01-2019 og frem” 
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PJ foreslog at afsætte 10.000 kr. til personer med særligt behov. Budgettet er 

svært at gennemskue og der ønskes flere noter. PJ og PGO vil gennemgå 
budgettet sammen. 

MF foreslog at hvis budgettet var godt forberedt med noter vil det ikke være 
nødvendigt at afsætte en dag mere til næste HB-møde i november. CA savner 

indsigt i budgettet. AO mener vi måske bør afholde budgetseminarerne igen. 
BS synes vi skal give den nye kasserer tid. PGO vil prioritere regnskabet 2018 

først, men budget for 2019 skal nok være klart til novembermødet. 

 
HB har taget det foreløbige budgetforslag til efterretning.  

Vi regner med at kunne klare budgettet på en dag næste gang. 
Medio oktober er sidste frist for budgetforslag. 

 
 

9. Dansk Skaksalg ApS  
 

PJ forklarede at vi plejer at have to medlemmer af FU i bestyrelsen i Dansk 
Skaksalg, men han mener det er nok med kun et medlem fra FU. PJ foreslår at 

vælge Michael D. F. Sørensen, Silkeborg Skakklub ind i bestyrelsen af Dansk 
Skaksalg. 

Michael D. F. Sørensen blev valgt. 
 

 

10. PR projekt  
 

PJ fortalte at udsendelsen ”Go’morgen Danmark” var rigtig godt tv for 
projektet og for DSU. Det går godt med samarbejdet med Rune Friborg. Der 

bliver udarbejdet en landingsside for skak.dk og et redesign af hjemmesiden. 
PR mindede om hvad der før er besluttet med 2 kæmpe arrangementer, et i 

København og et i Århus. Derudover skal der laves 8 arrangementer rundt 
omkring og disse skal ud til klubberne. NSL mente at der var opbakning fra 

klubberne og vi skal henvende os til dem for at få dem til at sætte i gang. Man 
kan ikke pt. se hvilke arrangementer der er på bedding. 

PJ skal initiere en plan over kommende arrangementer med Rune Friborg. 
 

 
11. Godkendelse af divisionsturneringsprogrammet 2018/19  

 

PO gennemgik programmet. Der var udfordringer for runde 8 og runde 9 i 
skakligaen. Klubberne vil gerne have ”noget for noget”, hvis man skal påtage 

sig fællesafslutningen. Efter flere henvendelser til klubberne var det kun 
Hillerød der bød sig til for at afholde fællesafslutningen.  

 
Programmet blev enstemmigt vedtaget. 
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12. Reglement for divisionsturneringen Forslag om at kunne spille i 

flere holdturneringer.  
 

Der er to forslag til ændringer til reglement for DSUs holdturneringer og PO 
informerer. Se bilag ”Reglementsændringer til reglement for 

divisionsturneringen”. 
Samtlige ændringer sættes til afstemning under et. Enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag om ændring af §10 d. Se bilag ”Forslag til ændring af 10d”. 
 

2.HK, 3.HK, Sydjysk HK, 7.HK, 8.HK, 9.HK stemmer for forslaget. 
6.HK og 1.HK stemmer imod forslaget. Ændringsforslaget vedtaget. 

 
 

13. 6 HK Forslag om brugerbetaling på ELO ratede turneringer.  
 

Se bilag ” 6. HK forslag om brugerbetaling på ELO rating”.  
CA forklarede forslaget fra 6.HK.  

NSL ønskede tal på bordet, så man kunne se hvor meget man kunne spare. 
Forslaget bør diskuteres igen på næste HB-møde. 

 
 

14. 6 HK Forslag om afskaffelse af hurtig- og lynskak rating  

 
Se bilag ”6. HK forslag afskaffelse af hurtigskak rating”.  

CA forklarer baggrunden for forslaget. PJ mente at især de unge mennesker 
benytter sig af hurtig/lynskak-rating og dem som kun vil spille hurtig- og 

lynskak. Problemet er at hurtigskakratingen ikke bliver opdateret men det 
kunne ske automatisk i systemet, hvis der er stor forskel imellem ratingtallet 

af klassisk skak og hurtigskak. Der er flere af hovedkredsene der benytter 
ratingtallene og ville være kede af at fjerne dem. 

PJ vil undersøge med systemudvikleren om det kan lade sig gøre at få 
systemet til at regulere hurtig/lynskak-ratingen automatisk. 

CA trækker forslaget tilbage. MF forlod mødet efter pkt. 14. 
 

 
15. 6 HK – Forslag om redegørelse fra Eliteudvalget  

 

CA fra 6.HK ændrede formuleringen fra et forslag til en anmodning. 
Se bilag ”6. HK forslag om redegørelse fra Eliteudvalget”. 

PJ bad Eliteudvalget ved Kåre Kristensen om en redegørelse, som nu er uddelt 
som bilag. Se bilag ”Beretning redegørelse fra Eliteudvalg”. 

Det kan overvejes at hæve elitestøtten, men der ønskes tal på bordet. Der vil 
komme tal fra kassereren til næste møde. 
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16. Nyt fra hovedkredsene  

 
Se bilag ”Samlet nyt fra Hovedkredsene”. 

KP ville gerne tilføje at klubben Oversø-Frørup også er nedlagt. PR supplerede 
med at det er 40 år siden at Birger Hagstrøm indtrådte i bestyrelsen i ASK.   

Dette tages til efterretning. 
 

 

17. Eventuelt 
 

KP ønskede at få skakhåndbogen opdateret og det blev lovet at det sker i løbet 
af meget kort tid. PR spurgte om det overvejes at HB kommer med i 

Office365-løsningen. PJ informerede at det var planen at udvide brugerkredsen 
på sigt, herunder HB.   

PJ fortalte at der var 7 deltagere til FIDE-trænerkurset og alle 7 bestod. 
 

 
 

 
 

 
På forretningsudvalgets vegne 

 

 
Bernhard W. Sørensen 

Sekretær, Dansk Skak Union 
 


